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  الجزء السابع عشر

  صاحب الموصل

  .حسام الدولة، مقلد بن املسيب بن رافع بن املقلد العقيلي

تغلب أخوه أبو الزواد حممد بن املسيب على املوصل سنة مثانني وثالث مئة، وزوج بنته بولد عضد الدولة، ومات سنة سبع ومثانني، 
  .فتملك مقلد

  . سائساً خبرياً، اتسعت ممالكه، وأتته خلع القادر باهللا، واستخدم ألوفاًوكان عاقالً

  .وله شعر وأدب، وفيه رفض

  .لوال ضجيعاك لزرتك: وثب عليه مملوك يف جملس أنسه، فقتله يف صفر سنة إحدى وتسعني وثالث مئة، لكونه مسعه يقول

  .ومجاعة. رثاه الشريف الرضي

  .وله أخبار يف تاريخ ابن خلكان

  .ومتلك بعده ابنه معتمد الدولة قرواش، فدامت دولته حنواً من مخسني سنة

  الطوسي

  .اإلمام احلافظ، أبو الفضل، نصر بن أيب نصر حممد بن أمحد بن يعقوب، الطوسي العطار

  .ولد يف حدود سنة عشر وثالث مئة

بن خملد العطار، وابن عقدة، وحممد بن احلسني القطان، ومسع أبا حممد بن الشرقي، وأبا حامد بن بالل، وأبا عبد اهللا احملاملي، وا
وابن األعرايب، وحممد بن وردان العامري، وأمحد بن زبان الكندي، وابن حبيب األنصاري، وخيثمة، والربيع بن سالمة الرملي، 

  .وطبقتهم

  .وكان واسع الرحلة، حسن التصانيف

  .جروذي، وآخروناحلاكم، والسلمي، وأبو نعيم، وأبو سعد الكن: حدث عنه

    

هو أحد أركان احلديث خبراسان مع ما يرجع إليه من الدين والزهد والسخاء والتعصب ألهل السنة، أول رحلته : قال احلاكم
وما خلف يوم مات بالطابران مثله، وأما علوم الصوفية وأخبارهم ولقي : قال. كانت إىل مرو، إىل الليث بن حممد املروزي

  .لف يف ذلك خبراسان مثلهمشاخيهم، فإنه ما خ

  .وقد صحب أبا بكر الشبلي ببغداد: قلت

  .تويف يف احملرم سنة ثالث ومثانني وثالث مئة

أخربنا ابن عساكر، عن عبد املعز، أخربنا زاهر، أخربنا أبو سعد الطبيب، أخربنا نصر بن حممد العطار، أخربنا أمحد بن احلسني 
حدثنا الوليد بن موسى، حدثنا منبه بن عثمان، عن عروة بن رومي، عن احلسن، عن أنس مبصر، حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي، 
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: فسألناه عن ثوام وعن مؤمنيهم، قال. إن مؤمين اجلن هلم ثواب، وعليهم عقاب: بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .جتري فيه األار، وتنبت فيه األشجار والثمارحائط اجلنة : وما األعراف ؟ قال: على األعراف وليسوا يف اجلنة قلنا

  .هذا حديث منكر جداً

  ابن بكير

  .اإلمام احملدث احلافظ، مفيد بغداد، أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن بكري، البغدادي الصرييف

  .مسع أبا جعفر ابن البختري، وإمساعيل الصفار، وعثمان بن السماك، والنجاد، وطبقتهم

ابن شاهني وهو من شيوخه، وأبو العالء الواسطي، وعبيد اهللا األزهري، وأبو القاسم التنوخي، وأبو احلسني بن املهتدي : دث عنهح
  .باهللا، ومجاعة

  .هذا احلديث كتبه عين حممد بن إمساعيل الوراق، والدارقطين: مسعته يقول: قال األزهري

تذكر يل متناً حىت أخربك بإسناده، أو : أميا أحب إليك:  فأنظر فيها، فيقولكنت أحضر عنده وبني يديه أجزاء،: قال األزهري
تذكر إسناداً حىت أخربك مبتنه ؟ فكنت أذكر له املتون، فيحدثين بأسانيدها كما هي حفظاً، فعلت هذا معه مراراً كثريةً، وكان ثقةً، 

  .لكنهم حسدوه، وتكلموا فيه

  .حلديث، ويلحق يف بعض أصول الشيوخ ما ليس منها، ويصل املقاطيعكان يتساهل يف ا: قال ابن أيب الفوارس

  .تويف ابن بكري يف ربيع اآلخر سنة مثان ومثانني وثالث مئة، وعاش إحدى وستني سنةً، رمحه اهللا

  ابن أبي زيد

  .مالك الصغري: ، ويقال لهاإلمام العالمة القدوة الفقيه، عامل أهل املغرب، أبو حممد، عبد اهللا بن أيب زيد، القريواين املالكي

  .وكان أحد من برز يف العلم والعمل

حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من األقطار وجنب أصحابه، وكثر اآلخذون عنه، وهو الذي خلص : قال القاضي عياض
حممد بن مسرور احلجام، : وأخذ عن. املذهب، ومأل البالد من تواليفه، تفقه بفقهاء القريوان، وعول على أيب بكر بن اللباد

  .والعسال، وحج، فسمع من أيب سعيد بن األعرايب، وحممد بن الفتح، واحلسن بن نصر السوسي، ودراس بن إمساعيل، وغريهم

الفقيه عبد الرحيم بن العجوز السبيت، والفقيه عبد اهللا بن غالب السبيت، وعبد اهللا بن الوليد بن سعد : مسع منه خلق كثري منهم
  .ي، وأبو بكر أمحد بن عبد الرمحن اخلواليناألنصار

النوادر والزيادات يف حنو املئة جزء، واختصر املدونة، وعلى هذين الكتابني املعول يف الفتيا باملغرب، وصنف كتاب : صنف كتاب
 وكتاب املعرفة والتفسري، العتبية على األبواب، وكتاب االقتداء مبذهب مالك، وكتاب الرسالة، وكتاب الثقة باهللا والتوكل على اهللا،

وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب النهي عن اجلدال، ورسالته يف الرد على القدرية، ورسالته يف التوحيد، وكتاب من حترك عند 
  .القراءة

  .إنه صنع رسالته املشهورة وله سبع عشرة سنة: وقيل
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  .سانوكان مع عظمته يف العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة وإح

إنه نفذ إىل القاضي عبد الوهاب بن نصر املالكي ألف دينار، وهذا فيه بعد فإن عبد الوهاب مل يشتهر إال بعد زمان أيب : وقيل
  .حممد

مبئة ومخسني ديناراً، وجهزت بنت الشيخ أيب احلسن القابسي . نعم قد وصل الفقيه حيىي بن عبد العزيز العمري حني قدم القريوان
  .نار من مال ابن أيب زيدبأربع مئة دي

حبرمة : واهللا، ما قلت إال: إن حمرزاً التونسي أيت بابنة ابن أيب زيد وهي زمنة، فدعا هلا، فقامت، فعجبوا، وسبحوا اهللا، فقال: وقيل
  .فشفاها اهللا. والدها عندك اكشف ما ا

  .أول، فنسأل اهللا التوفيقوكان رمحه اهللا على طريقة السلف يف األصول، ال يدري الكالم، وال يت: قلت

    

  .وقد حدث عنه بالسرية النبوية ذيب ابن هشام عبد اهللا بن الوليد بسماعه من عبد اهللا بن جعفر بن الورد، لقيه مبصر

  .وملا توف رثاه عدة من الشعراء

  أبو الهيثم

ذا أرخه أبو القاسم بن مندة، وأرخ موته مات ابن أيب زيد لنصف شعبان سنة تسع ومثانني وثالث مئة، وك: قل أبو إسحاق احلبال
  .القاضي عياض وغريه يف سنة ست ومثانني وثالث مئة

  .شيخ احلنفية، نعمان زمانه، القاضي أبو اهليثم، عتبة بن خيثمة، ابن حممد بن حامت، النيسابوري احلنفي

  .أيب العباس األصم ومجاعة: مسع من

  .نيوتفقه على أيب احلسن النيسابوري قاضي احلرم

  .مل يبق خبراسان قاض حنفي إال وهو ينتمي إليه: وصار أوحد عصره يف املذهب حىت قيل

لقد بارك اهللا يف علم الفقيه أيب اهليثم، فليس مبا وراء النهر أحد يرجع إىل النظر واجلدل إال من : قال اإلمام أبو عبد اهللا احلليمي
  .أصحابه

  .ظمه، وأثىن عليهروى عنه احلاكم يف تارخيه حديثاً، وع: قلت

  .بقي إىل حدود نيف ومثانني وثالث مئة

  الصيمري

  .شيخ الشافعية وعاملهم، القاضي أبو القاسم، عبد الواحد بن احلسني الصيمري، من أصحاب الوجوه

  .تفقه بأيب حامد املروروذي، وبأيب الفياض

  .وارحتل الفقهاء إليه إىل البصرة، وعليه تفقه أقضى القضاة املاوردي
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  .اإليضاح يف املذهب سبع جملدات، وكتاب القياس والعلل، وغري ذلك: نف كتابوص

  .وقد حدث ببعض كتبه يف سنة سبع ومثانني وثالث مئة رمحه اهللا

  ابن أبي عامر

، القائم امللك املنصور، حاجب املمالك األندلسية، أبو عامر، حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر حممد بن وليد القحطاين املعافري القرطيب
بأعباء دولة اخلليفة املرواين املؤيد باهللا هشام بن احلكم أمري األندلس، فإن هذا املؤيد استخلف ابن تسع سنني، وردت مقاليد األمور 

إىل احلاجب هذا، فيعمد إىل خزائن كتب احلكم، فأبرز ما فيها، مث أفرد ما فيها من كتب الفلسفة، فأحرقها مبشهد من العلماء، 
  .كثرياً منها، وكانت كثريةً إىل الغاية، فعله تقبيحاً لرأي املستنصر احلكموطمر 

وكان بطالً شجاعاً، حازماً سائساً، غزاًء عاملاً، جم احملاسن، كثري الفتوحات، عايل اهلمة، عدمي النظر، وسيأيت من أخباره يف ترمجة 
  .املؤيد

  .وأمنت به، وقد وزر له مجاعة. دام يف اململكة نيفاً وعشرين سنة، ودانت له اجلزيرة

: وكان املؤيد معه صورةً بال معىن، بل كان حمجوباً ال جيتمع به أمري وال كبري، بل كان أبو عامر يدخل عليه قصره، مث خيرج فيقول

 جواريه رسم أمري املؤمنني بكذا وكذا، فال خيالفه أحد، وإذا كان بعد سنة أو أكثر، أركبه فرساً، وجعل عليه برنساً، وحوله
  .راكبات، فال يعرفه أحد

وقد غزا أبو عامر يف مدته نيفاً ومخسني غزوة، وكثر السيب حىت ألبيعت بنت عظيم ذات حسن بعشرين ديناراً، ولقد مجع من غبار 
  .غزواته ما عملت منه لبنة، وأحلدت على خده، أو ذر ذلك على كفنه

  .ئةتويف بأقصى الثغور بالبطن سنة ثالث وتسعني وثالث م

  .وكان جواداً ممدحاً معطاًء

  .ومتلك بعده ابنه أبو مروان عبد امللك

  المرجي

الشيخ املعمر، أبو القاسم، نصر بن أمحد بن حممد بن اخلليل املوصلي املرجي، الراوي عن أيب يعلى املوصلي، بل هو خامتة من روى 
  .عنه

ين الكسائي، وعبد اهللا بن جعفر اخلبازي احلافظ، وعبيد اهللا بن أمحد أبو احلسن علي بن عبيد اهللا اهلمذا: روى عنه خلق كثري، منهم
بن عبد األعلى الرقي، وقاضي املوصل أبو جعفر حممد بن أمحد السمناين، واملقرىء أبو علي احلسن بن علي األهوازي، وأمحد بن 

  .عبد الباقي بن طوق

  .وما علمت فيه جرحاً

  .وبقي إىل سنة تسعني وثالث مئة
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  .ز جلماعة آخرهم القاسم بن البسريوقد أجا

  .تويف يف عشر املئة رمحه اهللا

  ابن جني

  .إمام العربية، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي، صاحب التصانيف

  .كان أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد املوصلي

  .وله ترمجة طويلة يف تاريخ األدباء لياقوت

  . حىت برع وصنف، وسكن بغداد، وخترج به الكبارلزم أبا علي الفارسي دهراً، وسافر معه

وله سر الصناعة واللمع، والتصريف، والتلقني يف النحو، والتعاقب، واخلصائص، واملقصور واملمدود، وما يذكر ويؤنث، وإعراب 
  .احلماسة، واحملتسب يف الشواذ

  .وله نظم جيد

  .ه جملد يف شرح بيت لعضد الدولةخدم عضد الدولة وابنه، وقرأ على املتنيب ديوانه، وشرحه، ول

  .الثمانيين، وعبد السالم البصري: أخذ عنه

    

  .تويف يف صفر سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة

  .ولد قبل الثالثني وثالث مئة، وكان أعور

  الجرجاني

  .شهورالقاضي العالمة، أبو احلسن، علي بن عبد العزيز اجلرجاين، الفقيه الشافعي الشاعر، صاحب الديوان امل

  .ويل القضاء فحمد فيه، وكان صاحب فنون ويد طوىل يف براعة اخلط

  .ورد نيسابور يف صباه يف سنة سبع وثالثني ومسع احلديث

  .وقد أبان عن علم غزير يف كتاب الوساطة بني املتنيب وخصومه، ويل قضاء الري مدة

 وقبة تاج األدب، وفارس عسكر الشعر، جيمع خط ابن مقلة إىل هو فرد الزمان، ونادرة الفلك، وإنسان حدقة العلم،: قال الثعاليب
  .نثر اجلاحظ إىل نظم البحتري

  : هو صاحب تيك األبيات الفائقة: قلت

  رأوا رجالً عن موقف الذّّل أحجما  لي فيك انقباض وإنما يقولون

  .مات بالري يف سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة، ونقل تابوته إىل جرجان

  . كبري، وكتاب ذيب التاريخوله تفسري

  .ترقى حمل أيب احلسن إىل قضاء القضاة، فلم يعزله إال موته: قال الثعاليب
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  .كان هذا القاضي مل ير لنفسه مثالً وال مقارباً، مع العفة والرتاهة والعدل والصرامة: وقال أبو سعد اآليب يف تارخيه

احملدث : وإمنا ذاك آخر وهو. 366هم ابن خلكان، وصحح أنه تويف سنة ، وو396تويف يف الثالث والعشرين من ذي احلجة سنة 
  : أبو احلسن

  علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني

  .نزيل نيسابور

  .حدث عن الفربري بالصحيح، وعن أيب بشر املصعيب

  .ظهرت منه اازفة، فترك، وحدثنا بالعجائب عن املصعيب: وهاه احلاكم، وقال

  والعشرونالطبقة الثانية 

  الخطابي

  .اإلمام العالمة، احلافظ اللغوي، أبو سليمان، محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت اخلطايب، صاحب التصانيف

  .ولد سنة بضع عشرة وثالث مئة

لبصرة، ومن أيب سعيد بن األعرايب مبكة، ومن إمساعيل بن حممد الصفار وطبقته ببغداد، ومن أيب بكر بن داسة وغريه با: ومسع من
  .وعين ذا الشأن متناً وإسناداً. أيب العباس األصم، وعدة بنيسابور

وروى أيضاً عن أيب عمرو بن السماك، ومكرم القاضي، وأيب عمر غالم ثعلب، ومحزة بن حممد العقيب، وأيب بكر النجاد، وجعفر 
  .بن حممد اخللدي

  .ي، وأيب علي بن أيب هريرة، ونظرائهماوأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أيب بكر القفال الشاش

أبو عبد اهللا احلاكم وهو من أقرانه يف السن والسند، واإلمام أبو حامد اإلسفراييين، وأبو عمرو حممد بن عبد اهللا : حدث عنه
د، وأبو نصر الرزجاهي، والعالمة أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي، وأبو مسعود احلسني بن حممد الكرابيسي، وأبو ذر عبد بن أمح

حممد بن أمحد البلخي الغزنوي، وجعفر بن حممد بن علي املروذي ااور، وأبو بكر حممد بن احلسني الغزنوي املقرىء، وعلي بن 
احلسن السجزي الفقيه، وحممد بن علي بن عبد امللك الفارسي الفسوي، وأبو احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي، وطائفة 

  .سواهم

وأما : أخربنا جعفر بن علي املالكي، أخربنا أبو طاهر السلفي قال:  احلسني علي بن حممد الفقيه، وشهدة بنت حسان قاالأخربنا أبو
أبو سليمان الشارح لكتاب أيب داود، فإذا وقف منصف على مصنفاته، واطلع على بديع تصرفاته يف مؤلفاته، حتقق إمامته وديانته 

ل يف احلديث وقراءة العلوم، وطوف، مث ألف يف فنون من العلم، وصنف، ويف شيوخه كثرة، فيما يورده وأمانته، وكان قد رح
وكذلك يف تصانيفه، منها شرح السنن، الذي عولنا على الشروع يف إمالئه وإلقائه، وكتابه يف غريب احلديث، ذكر فيه ما مل 

حمصله بنية موفق سعيد، ناولنيه القاضي أبو احملاسن بالري، يذكره أبو عبيد، وال ابن قتيبة يف كتابيهما، وهو كتاب ممتع مفيد، و
وشيخه فيه عبد الغافر الفارسي يرويه عن أيب سليمان، ومل يقع يل من تواليفه سوى هذين الكتابني مناولةً ال مساعاً عند اجتماعي 
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ى لنا الرئيس أبو عبد اهللا الثقفي كتاب بأيب احملاسن، لعارضة قد برحت يب، وبلغت مين، لوالها ملا توانيت يف مساعهما، وقد رو
  ...عن أيب عمرو الرزجاهي، عنه، وأنا أشك هل مسعته كامالً أو بعضه. العزلة

    

ووافقه على ذلك . أمحد بن حممد اخلطايب، ومل يكنه: الغريبني، فقال: وحدث عنه أبو عبيد اهلروي يف كتاب: إىل أن قال السلفي
أبو سليمان أمحد بن حممد بن إبراهيم البسيت صاحب غريب احلديث، : ليتيمة، لكنه كناه، وقالأبو منصور الثعاليب يف كتاب ا

وهو أبو سليمان : محد، كما قال اجلم الغفري، ال كما قااله، وقال أحد األدباء ممن أخذ عن ابن خرزاذ النجريمي: والصواب يف امسه
  .بن اخلطاب، وله رمحه اهللا شعر هو سحرمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت من ولد زيد 

  .الغنية عن الكالم وأهله، وغري ذلك: وله شرح األمساء احلسىن، وكتاب: قلت

أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا أبو احملاسن الروياين، مسعت أبا نصر البلخي، مسعت أبا سليمان : أخربنا أبو احلسن وشهدة قاال
لو أن رجالً مل يكن عنده من العلم : األعرايب وحنن نسمع عليه هذا الكتاب يعين سنن أيب داود يقولاخلطايب، مسعت أبا سعيد بن 

  .إال املصحف الذي فيه كتاب اهللا، مث هذا الكتاب، مل حيتج معهما إىل شيء من العلم بتة

  .ئةتويف اخلطايب ببست يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان ومثانني وثالث م: قال أبو يعقوب القراب

وفيها مات حمدث إسفرايني، أبو النضر شافع بن حممد بن أيب عوانة اإلسفراييين يف عشر التسعني، وحمدث بروجرد القاضي : قلت
ومسند نيسابور أبو الفضل عبيد اهللا بن . أبو احلسني عبيد اهللا بن سعيد الربوجردي يف عشر املئة، يروي عن ابن جرير، والباغندي

 مصر أبو حفص عمر بن عراك احلضرمي، ومقرىء العراق أبو الفرج حممد بن أمحد الشنبوذي، وشيخ األدب حممد الفامي، ومقرىء
أبو علي حممد بن احلسن بن املظفر احلامتي ببغداد، ومسند مرو أبو الفضل حممد بن احلسني احلدادي الفقيه عن مئة عام، وعامل مصر 

  .حمدث مكة أبو يعقوب يوسف بن أمحد بن الدخيلأبو بكر حممد ب علي األدفوي املقرىء املفسر، و

أخربنا أمحد بن سالمة كتابةً، عن عبد الغين بن سرور احلافظ، أخربنا إمساعيل بن غامن، أخربنا عبد الواحد بن إمساعيل، أخربنا حممد 
دثنا إسحاق بن منصور، حدثنا بن أمحد البلخي، حدثنا محد بن حممد، حدثنا حممد بن زكريا، حدثنا أبو داود، حدثنا بن حزابة، ح

  .اإلميان قيد الفتك، ال يفتك مؤمن: أسباط، عن السدي، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  : وهو القائل

 واهللا في عدم الشّكل ولكنّها  وما غربة اإلنسان في شقّة النّوى

 ا أهليكان فيها ُأسرتي وبه وإن  وإنّي غريب بين بسٍت وأهلها

  ابن مندة

اإلمام احلافظ اجلوال، حمدث اإلسالم، أبو عبد اهللا، حممد بن احملدث أي يعقوب إسحاق بن احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن حيىي بن 
إن اسم استندار هذا فريزان، وهو الذي : مندة، واسم مندة إبراهيم بن الوليد بن سندة بن بطة بن أستندار بن جهار خبت، وقيل

حني افتتح أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبهان، ووالؤه لعبد القيس، وكان جموسياً، فأسلم، وناب عن بعض أسلم 
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  .أعمال أصبهان، العبدي األصبهاين احلافظ، صاحب التصانيف

  .مولده يف سنة عشر وثالث مئة، أو إحدى عشرة

  .وأول مساعه يف سنة مثان عشرة وثالث مئة

    

 وعم أبيه عبد الرمحن بن حيىي بن مندة، وحممد ابن القاسم بن كويف الكراين، وحممد بن عمر بن حفص، وعبد اهللا بن أبيه،: مسع من
يعقوب بن إسحاق الكرماين، وأيب علي احلسن بن حممد بن النضر، وهو ابن أيب هريرة، وعبد اهللا بن إبراهيم املقرىء، وحممد بن 

وأمحد بن حممد اللنباين، وخلق بأصبهان، وأيب سعيد بن األعرايب وطبقته مبكة، وجعفر بن محزة بن عمارة، وأيب عمرو بن حكيم، 
حممد بن موسى العلوي باملدينة، وأمحد بن زكريا املقدسي، وعدة ببيت املقدس، وأيب حامد بن بالل، وحممد بن احلسني القطان، 

األصم، وأيب عبد اهللا ابن األخرم، وأيب بكر حممد بن علي بن وأيب علي حممد بن أمحد امليداين، وحاجب بن أمحد، وأيب العباس 
حممد، وحممد بن علي بن عمر، واحلسني بن حممد بن معاذ قوهيار، وأيب عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري، وطبقتهم بنيسابور، 

من اهليثم بن كليب الشاشي، ارحتل إليها أوالً وعمره تسع عشرة سنة، ومسع ا حنواً من مخس مئة ألف حديث، ومسع ببخارى 
وطائفة، ومسع ببغداد من إمساعيل الصفار، وأيب جعفر ابن البختري الرزاز وطبقتهما، ومسع مبصر من أيب الطاهر أمحد بن عمرو 

ن املديين، واحلسن بن يوسف الطرائفي، وأمحد بن زاد الفارسي وأقرام، وبسرخس من عبد اهللا بن حممد بن حنبل، ومبرو حممد ب
أمحد بن حمبوب ونظرائه، وبدمشق من إبراهيم بن حممد بن صاحل بن سنان القنطري، وجعفر بن حممد بن هشام، وابن أيب العقب، 
وخلق، وبطرابلس خيثمة بن سليمان القرشي، وحبمص احلسن بن منصور اإلمام، وبتنيس عثمان بن حممد السمرقندي، وبغز علي 

  .هم مبدائن كثريةبن العباس الغزي، ومسع من خلق سوا

  .ومل أعلم أحداً كان أوسع رحلةً منه، وال أكثر حديثاً منه مع احلفظ والثقة، فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبع مئة شيخ

عبد الرمحن بن أيب حامت، وأيب العباس بن عقدة، والفضل بن احلصيب، وطائفة أجازوا له باعتناء أبيه وأهل : ويروي باإلجازة عن
  .بيته

  .مر كثرياً، بل عاش أربعاً ومثانني سنةومل يع

  .وأخذ عن أئمة احلفاظ كأيب أمحد العسال، وأيب حامت بن حبان، وأيب علي النيسابوري، وأيب إسحاق بن محزة، والطرباين، وأمثاهلم

، وأبو سعد احلافظ أبو الشيخ أحد شيوخه، وأبو بكر بن املقرىء، وأبو عبد اهللا احلاكم، وأبو عبد اهللا غنجار: حدث عنه
اإلدريسي، ومتام بن حممد الرازي، ومحزة بن يوسف السهمي، وأبو نعيم األصبهاين، وأمحد ابن الفضل الباطرقاين، وأمحد بن حممود 
الثقفي، وأبو الفضل عبد الرمحن ابن أمحد بن بندار الرازي، وأبو املظفر عبد اهللا بن شبيب، وأبو أمحد عبد الواحد بن أمحد بن حممد 

بد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن حيىي بن مندة البقال، وأبو طاهر عمر بن حممد املؤدب، وحممد بن أمحد بن احلسني املقرىء، بن ع
وحممد بن عبد امللك بن حممد البزار الزاهد، وأبو الفتح طاهر بن مموين، وأبو احلسن عدنان بن عبد اهللا املؤذن، وأبو مسلم حممد بن 

 ومحد بن أمحد بن عمر بن ولكيز، وأبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن املرزبان املقرىء الصيدالين، وأبو علي بن حممد الوراق،
الطيب أمحد بن حممد بن عمر التاجر، وأمحد بن علي بن عقبة، وأمحد ابن حممد بن مسلم الصباغ األعرج، وأمحد بن عبد العزيز بن 

جاع املصقلي، وأمحد بن حممد بن إبراهيم سبط الصاحلاين، وأبو طاهر أمحد بن حممد ما شاذه الثقفي الواعظ، وأمحد بن علي بن ش
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بن عمر النقاش، ومحد بن حممد العسال، وزياد بن حممد بن زياد البقال، وسليمان بن عبد الرحيم احلسناباذي، وشيبان بن عبد اهللا 
 زفر الدالل، وعبد الواحد بن أمحد بن صاحل املعلم، وعبد الربجي الواعظ، وطلحة بن أمحد ابن رام القصار، وعبد الرمحن بن

الرزاق بن سلهب، وأخوه عمر، وعلي بن حممد بن إبراهيم القطان، والفضل بن أمحد األعمى، والفضل بن عبد الواحد النجاد، 
، ومنصور بن ينال الشاعر، وحممد بن عمر البقال، وأبو بكر حممد بن أمحد بن أسيد الواعظ، وحممد بن عمر بن إبراهيم الطهراين

وأبو طاهر منتجع بن أمحد األنصاري، واملطهر بن عبد الواحد البزاين، وكرمية بنت أيب سعد التميمي، وعائشة بنت احلسن 
الوركانية من شيوخ اخلالل، وعلي بن القاسم بن إبراهيم بن شبويه اخلياط، وعبد الواحد بن أمحد املعداين، وأبو عثمان حممد بن 

  .د بن ورقاء، وشجاع املصقلي، وخلق، وأوالده أبو القاسم عبد الرمحن، وأبو عمرو عبد الوهاب، وعبيد اهللا، وإسحاقأمح

    

  .حدثنا أبو عبد اهللا بن مندة إمام األئمة يف احلديث لقاه اهللا رضوانه: قال الباطرقاين

 زيادةً ظاهرةً، مث جاءنا إىل نيسابور سنة مخس وسبعني التقينا ببخارى يف سنة إحدى وستني وثالث مئة، وقد زاد: وقال احلاكم
  .بنو مندة أعالم احلفاظ يف الدنيا قدمياً وحديثاً، أال ترون إىل قرحية أيب عبد اهللا: ذاهباً إىل وطنه، فقال شيخنا أبو علي احلافظ

  . أبو نعيم مع الوحشة الشديدة اليت بينه وبينهفهذا يقوله. كان جبالً من اجلبال: إن أبا نعيم احلافظ ذكر له ابن مندة، فقال: وقيل

يعين أن . ال خيرج الصحيح إال من يرتل يف اإلسناد أو يكذب: مسعت أبا عبد اهللا بن مندة يقول: قال أبو عبد اهللا بن أيب ذهل
، أو يروي احلديث برتول املشايخ املتأخرين ال يبلغون يف اإلتقان رتبة الصحة، فيقع يف الكذب احلافظ إن خرج عنهم ومساه صحيحاً

  .درجة ودرجتني

  .ما فاتنا من البصرة أكثر: فاتك مساع كذا وكذا يقول: كان ابن مندة إذا قيل له: وقيل

  .ما دخل البصرة، فإنه ارحتل إليها إىل مسندها علي بن إسحاق املادرائي، فبلغ موته قبل وصوله إليها، فحزن ورجع: قلت

كتاب التوحيد، كتاب الصفات، كتاب التاريخ كبري جداً، كتاب معرفة الصحابة، كتاب الكىن، كتاب اإلميان، : ومن تصانيفه
  .وأشياء كثرية

  .البن مندة يف كتاب معرفة الصحابة أوهام كثرية: قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر

، فحدث عن ابن أسيد، وابن أخي أيب ابن مندة حافظ من أوالد احملدثني، اختلط يف آخر عمره: وقال أبو نعيم يف تاريخ أصبهان
زرعة الرازي، وابن اجلارود بعد أن مسع منه أن له عنهم إجازةً، وختبط يف أماليه، ونسب إىل مجاعة أقواالً يف املعتقدات مل يعرفوا 

  .ا، نسأل اهللا الستر والصيانة

ك، فلقد رأيت البن مندة حطاً مقذعاً على أيب نعيم ال نعبأ بقولك يف خصمك للعداوة السائرة، كما ال نسمع أيضاً قوله في: قلت
  .وتبديعاً، وما ال أحب ذكره، وكل منهما فصدوق يف نفسه، غري متهم يف نقله حبمد اهللا

كتب إمام دهره أبو أمحد العسال إىل ابن مندة وهو بنيسابور يف حديث أشكل عليه، فأجابه بإيضاحه، وبيان : قال أمحد الباطرقاين
  .علته

  .ما رأيت مثل أيب عبد اهللا بن مندة:  غري واحد عن أيب إسحاق بن محزة أنه قالونقل

أن والده : كتب إيل عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا: أخربنا احلسني بن عبد امللك قال: أنبأين علي بن أمحد وطائفة، عن زاهر بن أمحد
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 وأبو العباس األصم، وخيثمة األطرابلسي، واهليثم الشاشي، أبو سعيد بن األعرايب،: كتب عن أربعة مشايخ أربعة آالف جزء، وهم
  .كتبت عن ألف وسبع مئة نفس: ومسعت أيب يقول: قال

: كم تكون مساعات الشيخ ؟ فقال: ما رأيت أحداً أحفظ من أيب عبد اهللا بن مندة، سألته يوماً: قال جعفر بن حممد املستغفري

  .تكون مخسة آالف من

  .من جملدين أو جملداً كبرياًيكون املن حنواً : قلت

  .كتبت عن أزيد من ألف شيخ، ما فيهم أحفظ من ابن مندة: وقال أمحد بن جعفر احلافظ

  .أبو عبد اهللا بن مندة سيد أهل زمانه: وقال شيخ هراة أبو إمساعيل األنصاري

أبا احلسن علي بن احلسن اإلسكاف، مسعت أبا أخربنا احلسني اخلالل، أنبأنا أبو الفوارس العنربي، مسع : وأنبؤونا عن زاهر الثقفي
رأيت ثالثني ألف شيخ، فعشرة آالف ممن أروي عنهم، وأقتدي م، وعشرة آالف أروي عنهم، وال : عبد اهللا بن مندة يقول

  .أقتدي م، وعشرة آالف من نظرائي، وليس من الكل واحد إال وأحفظ عنه عشرة أحاديث أقلها

لف وسبع مئة شيخ أصح، وهو شيء يقبله العقل، وناهيك به كثرةً، وقل من يبلغ ما بلغه الطرباين، إنه كتب عن أ: قوله: قلت
  .وشيوخه حنو من ألف، وكذا احلاكم، وابن مردويه، فاهللا أعلم

اريخ أول خروج ابن مندة إىل العراق من عندنا سنة تسع وثالثني، فسمع ا وبالشام، وأقام مبصر سنني، وصنف الت: قال احلاكم
  .والشيوخ

  .كتبت عن ألف شيخ، مل أر فيهم أتقن من القاضي أيب أمحد العسال: مسعت ابن مندة يقول: وقال عبد اهللا بن أمحد السوذرجاين

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، أخربنا عبد العظيم احلافظ، أخربنا علي بن املفضل، أخربنا السلفي، أخربنا طاهر املقدسي، مسعت 
أما الدارقطين فأعلمهم بالعلل، وأما ابن : لي احلافظ مبكة وسئل عن الدارقطين، وابن مندة، واحلاكم، وعبد الغين، فقالسعد بن ع

  .مندة فأكثرهم حديثاً مع املعرفة التامة، وأما احلاكم فأحسنهم تصنيفاً، وأما عبد الغين فأعرفهم باألنساب

    

ثني سنةً، وأقام زماناً مبا وراء النهر، وكان رمبا عمل التجارة، مث رجع إىل بلده وقد صار بقي أبو عبد اهللا يف الرحلة بضعاً وثال: قلت
  .عبد الرمحن، وعبيد اهللا، وعبد الرحيم، وعبد الوهاب: يف عشر السبعني، فولد له أربعة بنني

كنت ها هنا مرةً، :  جمنة، قال عميكنت مع عمي عبيد اهللا يف طريق نيسابور، فلما بلغنا بئر: قال احلافظ حيىي بن عبد الوهاب
كنت قافالً من خراسان مع أيب، فلما وصلنا إىل ها هنا إذا حنن بأربعني وقراً من األمحال، فظننا أا : فعرض يل شيخ مجال، فقال

 يرغب فيه يف هذا متاع قل من: منسوج الثياب، وإذا خيمة صغرية فيها شيخ، فإذا هو والدك، فسأله بعضنا عن تلك األمحال، فقال
  .هذا الزمان، هذا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .طفت الشرق والغرب مرتني: مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال الباطرقاين

سألت : حكي يل عن أيب جعفر اهلمذاين رئيس حجاج خراسان قال: قال احلسني بن عبد امللك: وهذه حكاية نكتبها للتعجب
رأيت يوماً رجالً عليه ثياب بيض دخل :  صلى اهللا عليه وسلم وكان من أبناء مئة وعشرين سنةً، قالبعض خدم تربة رسول اهللا

احلرم وقت الظهر، فانشق حائط التربة، فدخل فيها وبيده حمربة وكاغد وقلم، فمكث ما شاء اهللا، مث انشق، فخرج، فأخذت بذيله، 
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دة، أشكل علي حديث، فجئت، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا عبد اهللا بن من: حبق معبودك من أنت ؟ قال: فقلت
  .وأرجع. فأجابين

  .إسنادها منقطع

  .وقد روى أبو العباس أمحد بن حممد بن زكريا النسوي يف تاريخ الصوفية، عن رجل، عن ابن مندة وهو بعد حي

ال إله إال اهللا يريد تلقينه فأشار بيده : آخر نفسه قال واحد مناوكنت مع أيب عبد اهللا يف الليلة اليت تويف فيها، ففي : قال الباطرقاين
  !.اسكت يقال يل مثل هذا ؟: أي. إليه دفعتني ثالثة

ما افتصدت قط، وال شربت دواء قط، وما قبلت من أحد شيئاً : أن أبا عبد اهللا قال: روى حيىي بن مندة يف تارخيه، عن أبيه وعمه
  .قط

قفلت من خراسان ومعي عشرون وقراً من الكتب، فرتلت عند هذا البئر يعين بئر جمنة : د اهللا قالوذكر يل عمي عبي: قال حيىي
  .فرتلت عنده اقتداًء بالوالد

  .مات ابن مندة يف سلخ ذي القعدة سنة مخس وتسعني وثالث مئة: قال أبو نعيم وغريه

  .وقد أفردت تأليفاً بابن مندة وأقاربه

ل بيت بين مندة؛ بقيت الرواية فيهم من خالفة املعتصم وإىل بعد الثالثني وست مئة، وقد ذكرنا أن والد وما علمت بيتاً يف الرواة مث
  .أيب عبد اهللا الشيخ أبا يعقوب مات يف سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، يروي عن أيب بكر بن أيب عاصم، ومجاعة

  .ات سنة مخس وسبعني وأربع مئةوآخر من روى عن أيب عبد اهللا ولده عبد الوهاب، عمر زماناً، وم

أخربنا أبو بكر أمحد ابن علي، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن حيان األصبهاين إجازةً، حدثين : قال أبو بكر اخلطيب يف كتاب السابق
 سعري بن حممد بن إسحاق اجلوال، حدثنا أمحد بن إسحاق الصبغي، حدثنا يعقوب القزويين، حدثنا سعيد بن حيىي األصبهاين، حدثنا

من أحب أن يلقى اهللا غداً مسلماً فليحافظ على هؤالء الصلوات : اخلمس، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد اهللا قال
  .اخلمس حيث ينادى ن

  .صبهاينوأم أوالد أيب عبد اهللا هي أمساء بنت أيب سعد حممد بن عبد اهللا الشيباين، وهلا بنتان من أيب منصور األ: قال حيىي بن مندة

هراة وسجستان وكرمان وجرجان والري وقزوين واليمن وغري ذلك والبصرة، : النواحي اليت مل يرحل إليها أبو عبد اهللا: قلت
  .ورحل إىل خراسان وما وراء النهر والعراق واحلجاز ومصر والشام

: سألت أباه حني ولد له عبد الرمحن:  حبضريتمسعت أمحد بن اجلهم املستملي يقول جلليس له: قال أبو القاسم عبد الرمحن بن مندة

  .حىت يولد اآلخر، فإين رأيت جدي يف املنام، وأشار إيل بأربع: أهذا احلديث يف العقيقة صحيح ؟ فكأنه فهم املعىن، فقال

قمت يوماً يف جملس : مسعت عمي عبد الرمحن، مسعت حممد بن عبيد اهللا الطرباين يقول: أنبأنا الثقة عن مثله، عن حيىي بن مندة قال
فأخرجنا من . أخرجوهم: أيها الشيخ، فينا مجاعة ممن يدخل على هذا املشؤوم أعين أبا نعيم األشعري فقال: والدك رمحه اهللا، فقلت

على الداخل عليهم حرج أن يدخل جملسنا، أو يسمع منا، أو يروي عنا، فإن فعل فليس هو منا يف : الس فالناً وفالناً، مث قال
  .حل
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رمبا آل األمر باملعروف بصاحبه إىل الغضب واحلدة، فيقع يف اهلجران احملرم، ورمبا أفضى إىل التفكري والسعي يف الدم، وقد : قلت
  .كان أبو عبد اهللا وافر اجلاه واحلرمة إىل الغاية ببلده، وشغب على أمحد بن عبد اهللا احلافظ، حبيث إن أمحد اختفى

  . يف اإلميان يف جملد، وكتاب يف النفس والروح، وكتاب يف الرد على اللفظيةوأليب عبد اهللا كتاب كبري

وإذا روى احلديث وسكت، أجاد، وإذا بوب أو تكلم من عنده، احنرف، وحرفش، بلى ذنبه وذنب أيب نعيم أما يرويان 
  .األحاديث الساقطة واملوضوعة، وال يهتكاا، فنسأل اهللا العفو

يث أيب عبد اهللا بإجازة، ومل يقع يل شيء متصالً، وكان القاضي جنم الدين بن محدان آخر من روى حديثاً وقد مسعت مجلةً من حد
  .عالياً

أخربنا أبو زكريا حيىي بن أيب منصور الفقيه يف كتابه سنة أربع وسبعني وست مئة، أخربنا عبد القادر بن عبد اهللا احلافظ حبران سنة 
احلسن، أخربنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق بن مندة، أخربنا والدي، أخربنا اهليثم بن مخس وست مئة، أخربنا مسعود بن 

أن رسول اهللا : كليب، حدثنا عيسى بن أمحد، حدثنا ابن وهب، أخربين ابن جريج، عن أيوب بن هاىنء، عن مسروق، عن عبد اهللا
، فأمرنا، فجلسنا، مث ختطى القبور حىت انتهى إىل قرب منها، صلى اهللا عليه وسلم خرج يوماً وخرجت معه حىت انتهينا إىل املقابر

فجلس إليه، فناجاه طويالً، مث ارتفع حنيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باكياً، فبكينا لبكائه ؟ مث أقبل إلينا، فتلقاه عمر، فقال، يا 
إن : قال. نعم: قلنا. أفزعكم بكائي ؟: لينا، فأتيناه، فقالفأخذ بيد عمر، مث أومأ إ. ما الذي أبكاك ؟ فقد أبكانا وأفزعنا! نيب اهللا 

ما كانَ للنِبي : "القرب الذي رأيتموين عنده إمنا هو قرب آمنة بنت وهب، وإين استأذنت ريب يف االستغفار هلا، فلم يأذن يل، ونزل علي
 ما يأخذ الولد لوالده من الرقة، فذاك الذي أبكاين، إين كنت فأخذين: اآليتني التوبة..." والذين آمنوا أَنْ يستغِفروا للمشركني

  .يتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنه يزهد يف الدنيا ويذكر اآلخرة

  .ها من غرائب احلديث، أخرجه ابن ماجة عن الثقة، عن ابن وهب خمتصراً، وأيوب هذا كويف ضعفه حيىي بن معني

  عبد اهللا بن أبي زرعة

  .د بن حممد بن الفرج بن متويه القزويين احلافظحممد بن أمح

  .حافظ فقيه عارف باألنساب والتواريخ، جامع يف العلوم: ذكره اخلليلي يف إرشاده فقال

مسع علي بن مهرويه، وعلي بن إبراهيم القطان، وأبا علي الصفار، وبواسط عبد اهللا بن شوذب، وبالبصرة حممد بن جعفر الزئبقي، 
ع إىل قزوين، وارحتل ثانياً إىل العراق، ومسع مبكة الفاكهي، وويل القضاء خبراسان، وأقام ا ست سنني، وكتب وابن داسة، ورج

  .وناظر واشتهر فضله مث

  .وكان عارفاً مبخارج األحاديث، مل ير أمجع منه

  .مات سنة سبع وتسعني وثالث مئة وهو ابن أربع وسبعني سنة

  .، مسع بالعراق الدارقطين، وابن شاهني، وباألهواز ابن عبدان، قتل سنة مثان وأربع مئةأبو زرعة حممد بن عبد اهللا: وابنه

  .330وأبوه أبو زرعة ذكر سنة 
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  أبو زرعة الكشي

اإلمام احلافظ الثقة، أبو زرعة، حممد بن يوسف بن حممد بن اجلنيد اجلرجاين الكشي، وكش من قرى جرجان على ثالثة فراسخ 
  .ما كس اليت مبا وراء النهر، فمدينة صغرية منها عبد بن محيد، بكسر الكاف ومبهملةمنها، بشني معجمة، فأ

مسع أبا نعيم عبد امللك بن حممد بن عدي اجلرجاين، وأبا العباس الدغويل، وابن أيب حامت، ومكي بن عبدان، وطبقتهم خبراسان 
  .والعراق واحلجاز

 علي الواسطي، وأبو القاسم األزهري، وعبد العزيز األزجي، ومحزة بن يوسف عبد الغين احلافظ، وأبو العالء حممد بن: حدث عنه
  .السهمي، وطائفة

مجع أبو زرعة الكشي األبواب واملشايخ، وكان يفهم، أملى علينا بالبصرة، مث إنه جاور مبكة إىل أن تويف ا يف : قال محزة السهمي
  .سنة تسعني وثالث مئة

    

صاحلي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو طاهر احلنائي، عن أيب الفضل حممد أخربنا عيسى بن أيب حممد ال
بن أمحد السعدي، حدثنا عبد الغين بن سعيد احلافظ، حدثين أبو زرعة حممد بن يوسف مبكة بعد جهد وعناء، أخربنا حممد بن عبد 

 بن أيب حكيم، حدثنا سفيان، حدثنا زائدة، عن عبد امللك بن عمري، عن عبد الرمحن الدغويل، حدثنا حممد بن مشكان، حدثنا يزيد
  .غزونا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات نأكل اجلراد: اهللا بن أيب أوىف قال

  .هذا غريب، وإمنا احملفوظ حديث سفيان عن أيب يعفور، عن ابن أيب أوىف

  أبو زرعة الرازي

  .وق، أبو زرعة، أمحد بن احلسني ابن علي بن إبراهيم بن احلكم، الرازي الصغرياإلمام احلافظ، الرحال الصد

مسع عبد الرمحن بن أيب حامت، والقاضي أبا عبد اهللا احملاملي، وابن خملد العطار، وعلي بن أمحد الفارسي نزيل بلخ، وأبا حامد بن 
األصم، وأبا الفوارس أمحد بن حممد الصابوين املصري، وأبا بالل، وعبد اهللا بن حممد بن يعقوب البخاري األستاذ، وأبا العباس 

  .احلسني الرازي والد متام، وطبقتهم

  .وكان واسع الرحلة، جيد املعرفة

متام الرازي، واحلسني بن حممد الفالكي، وعبد الغين األزدي، وأبو الفضل حممد بن أمحد اجلارودي، وأبو زرعة روح : حدث عنه
  .لواسطي، وعلي بن احملسن التنوخي، وخلقبن حممد، وأبو العالء ا

  .وصنف التصانيف

  .وكانت رحلته إىل بغداد فيما نقله التنوخي يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة وهو حدث له أربع عشرة سنة

  .قد سأله محزة السهمي عن اجلرح والتعديل: قلت

  .مات بطريق مكة قدمياً يف سنة مخس وسبعني وثالث مئة
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  .إنه تصنيفه: لى تأليف كبري يف السنن، وهو ناقص، فيه أحاديث غريبة، فقيلوكنت قد وقفت ع

أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي، أخربنا املعمر بن حممد احلبال بالكوفة، حدثنا أمحد بن علي : أخربنا أبو احلسني اليونيين
، حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا حممد بن عبد امللك بن اجلعفري، حدثنا أبو زرعة أمحد بن احلسني، حدثنا محاد بن محاد بنصيبني

أن : فال تشربه، فإن أيب حدثين عن عائشة: نعم، قال: تشرب النبيذ ؟ قلت: قال يل هشام بن عروة: جابر، حدثنا أبو الفضل قال
  .كل مسكر حرام أوله وآخره: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أبو الفضل ال أعرفه، واخلرب منكر

  أبو زرعة األستراباذي

هو اإلمام احلافظ، اود، اجلوال، أبو زرعة، حممد بن إبراهيم ابن عبد اهللا بن بندار، األستراباذي، امللقب باليمين لسكناه مدةً 
  .باليمن

مد بن صاعد، مسع أبا العباس السراج، وعلي بن احلسني بن معدان الفارسي، وأبا عروبة احلراين، وأبا القاسم البغوي، وأبا حم
  .وطبقتهم

  .وله رحلة طويلة، ومعرفة جليلة، ومجع وتأليف

  .أبو سعد اإلدريسي، ومحزة بن يوسف السهمي، وأمحد ابن عبد الرمحن اليزدي، وآخرون: حدث عنه

  .بقي إىل حدود نيف وسبعني وثالث مئة، وإمنا أخرته عن طبقته قليالً ألمجع بني آباء زرعة رمحهم اهللا مجلةً

نا حممد بن حممد بن السلم، أخربنا احلسن بن أمحد األوقي، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا حممد بن حممد املديين، حدثنا أبو أخرب
أخربكم مالك، : قلت لقتيبة: بكر أمحد بن عبد الرمحن، أخربنا أبو زرعة حممد بن إبراهيم بإستراباذ، أخربنا أبو العباس السراج قال

صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ؟ فأقر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عمرعن نافع، عن ابن 
  .نعم: به، وقال

  أبو زرعة األستراباذي

آخر، هو قاضي إستراباذ، أبو زرعة، أمحد بن بندار بن حممد بن مهران، العيشي الفقيه الشافعي، من كبار تالمذة أيب علي بن أيب 
  .ةهرير

  .يروي عن احلافظ حفص بن عمر األردبيلي وحنوه

  .مات يف سنة اثنتني ومثانني وثالث مئة: قال أبو سعد اإلدريسي

  .فهذا أبو زرعة األستراباذي الصغري

  أبو زرعة الدمشقي الصغير
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 ابن أخي احلافظ أيب زرعة هو اإلمام احملدث، حممد بن عبد اهللا بن أيب دجانة عمرو بن عبد اهللا بن صفوان، النصري الدمشقي ابن
  .الدمشقي الكبري

  .احلسني بن حممد بن مجعة، وإبراهيم بن دحيم، ومجاعة: حدث عن

  .متام الرازي، وأبو علي بن مهنا، وغريمها: روى عنه

  .مات قبل الستني وثالث مئة

  .أما أبو زرعة النصري الدمشقي فمشهور، مات بعد الثمانني ومئتني

  أبو زرعة الرازي

    

فالكبري من أقران البخاري مر، واألوسط ذكرته اآلن، واألصغر هو العالمة قاضي أصبهان، أبو زرعة روح بن حممد سبط : ثةثال
  .احلافظ أيب بكر بن السين

  .إسحاق بن سعد النسوي، وجعفر بن فناكي، وأيب زرعة أمحد بن احلسني الرازي، وأيب احلسني بن فارس اللغوي، وعدة: مسع من

وبلغين موته : مث قال. قدم علينا، فحدث ببغداد وبالكرج أيضاً، وكان صدوقاً فهماً، أديباً شاعراً، ويل قضاء أصبهان: يبقال اخلط
  .يف سنة ثالث وعشرين وأربع مئة بالكرج

  .مسع أبو طاهر السلفي من أصحاب هذا، وهو متأخر عن هذه الطبقة، كتبناه للتمييز: قلت

أخربنا جعفر بن علي، أخربنا السلفي، حدثنا حممد بن عبد الواحد املصري، أخربنا القاضي أبو : لفقيهقرأت على سليمان بن قدامة ا
زرعة روح بن حممد السين، أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد اجلواليقي، حدثنا أبو بكر أمحد بن مدرك بن زجنلة إمالًء، حدثنا عبد 

قال رسول : قال يل ابن عباس: عت ابن أيب مليكة، مسعت عبيد اهللا بن أيب يزيد قالاألعلى بن محاد، أخربنا عبد اجلبار بن الورد، مس
  .ليس ليوم فضل على يوم يف الصيام إال شهر رمضان، ويوم عاشوراء: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا حديث غريب فيه نكارة، وابن الورد صدوق، وهو أخو وهيب الزاهد

  الزكي

  . بن حممد بن يعقوب النيسابوري، األديبأبو عبد اهللا، حممد بن أمحد

ابن بالل، وحممد بن احلسني القطان، وابن قوهيار، وعمرو بن عبد اهللا البصري، وعبد اهللا بن يعقوب الكرماين، وأبا طاهر : مسع
  .احملمداباذي، وعدة

  .أبو عبد اهللا احلاكم، وأمحد بن عبد الرحيم اإلمساعيلي: روى عنه

  .ني وثالث مئة رمحه اهللاتويف سنة اثنتني وتسع

  جيش بن محمد
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  .ابن صمصامة، األمري الكبري، نائب دمشق، أبو الفتح املغريب

ويل البلد من قبل خاله األمري أيب حممود الكتامي يف سنة ثالث وستني وثالث مئة، مث وليها مستقالً بعد موت خاله سنة سبعني، مث 
  .صرف بعد عامني، مث وليها سنة تسع ومثانني

  .ان ظلوماً متجرباً سفاكاً للدماء، مصادراً، خبيث العقيدة، عج اخللق فيه إىل اهللا حىت هلك باجلذاموك

وكان قدم الشام يف جيش، فرتل الرملة، وبادر إىل خدمته نواب الشام، فقبض على سليمان بن فالح األمري، وجهز طائفةً ملنازلة 
ستنجد بالروم، فأمده بسيل امللك بعدة مراكب، فالتقوا هم وأسطول جيش، صور ألم عصوا، وأمروا عليهم عالقة املالح، فا

فأخذت مراكب الروم، وهرب من جنا، مث أخذت صور، وأسر عالقة، وسلخ مبصر حياً، وويل على صور حسني بن صاحب 
  .وهرب مفرج أمري العرب من جيش إىل جبال طيء. املوصل ناصر الدولة

النازلني على فامية، وأقبل على أحداث دمشق واحترمهم، وخلع على أعيام، وسار إىل محص، وأقبل جيش طالباً جلموع الروم 
وأتته األمداد واملطوعة، فالتقاه الذوفس لعنه اهللا، ومحلت الروم، فطحنت القلب، مث ازمت ميسرة جيش وعليها ميسور نائب 

و األلفني، وأخذوا اخليام، فثبت بشارة اإلخشيدي يف مخس مئة طرابلس، وهرب جيش يف امليمنة، فركبت الروم أقفيتهم، وقتلوا حن
فارس، فضج اخللق من داخل فامية إىل اهللا بالدعاء، وكان طاغية الروم الذوفس على رابية بني يديه ابناه وعشرة فوارس، فقصده 

أال إن عدو اهللا قتل، فازمت : ميةأمحد بن ضحاك الكردي على جواده، فظنه مستأمناً، فلما قرب طعنه أمحد، قتله، فصاح أهل فا
املالعني مث تراجعت املصريون وركبوا أقفية العدو وأجلؤوهم إىل مضيق اجلبل، إىل جانب حبرية فامية، وأسر ولد الطاغية، ومحل إىل 

  .مصر من رؤوسهم حنو عشرين ألف رأس، وألفا أسري، وسار جيش إىل أنطاكية فسىب وغنم

    

وته، ونزل بظاهرها، وزينت دمشق، فأظهر العدل، وشرع يالطف األحداث حىت طمنهم، وأمر قواده وقدم دمشق وقد عظمت سط
باألهبة، وهيأ رقاعاً خمتومةً، وقسم البلد، وعني كل درب لقائد، وأن يبذلوا السيف، وهيأ يف محام داره اليت ببيت هليا مئتني 

غلق عليهم، وكان كل مقدم من األحداث يركب يف مجعه بالسالح، بالسيوف، ومد السماط لألحداث، فلما قاموا لغسل األيدي أ
وكان الذين أغلق عليهم اثين عشر مقدماً، فقتلوا، ومالت أعوانه على أصحام قتالً، ودخلت املصريون دمشق بالسيف، فكان يوماً 

العفو : لف، واستغاث أهل البلد إىل جيشعصيباً، نسأل اهللا العافية، مث جهز إىل قرى الغوطة واملرج نصرون القائد، فقتل حنو األ
فكف، وطلب األكابر، فلما اجتمعوا، أخرج رؤوس األحداث قد ضرب أعناقهم، مث شرع يف املصادرة والعذاب، ووضع . العفو

خر عدة من قتل من األحداث والشطار ثالثة آالف نفس، فاستأصله اهللا بعد أشهر، يف ربيع اآل: عليهم مخس مئة ألف دينار، فقيل
  .سنة تسعني وثالث مئة

ولقد لقي املسلمون من العبيدية واملغاربة أعظم البالء يف النفس واملال والدين، فاألمر هللا، وابتلي جيش مبا ال مزيد عليه، حىت ألقى 
  .أرحيوين من احلياة! ما يف بطنه، وكان يقول ألصحابه، اقتلوين، ويلكم 

  . الزاهد، وأراق له مخوراً فما سلطه اهللا عليهنفذت فيه دعوة أيب بكر بن احلرمي: ويقال

  ابن ضيفون
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  .الشيخ احملدث املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد امللك بن ضيفون اللخمي القرطيب احلداد

 مسع عبد اهللا بن يونس القربي، وأمحد بن زياد، وقاسم بن أصبغ، مث حج يف سنة تسع وثالثني، فشهد رد احلجر األسود إىل مكانه،

ومسع من أيب سعيد بن األعرايب، وعبد الكرمي بن النسائي، وأيب جعفر حممد بن حيىي بن دمحان املصيصي، لقيه بطرابلس، وعبد اهللا 
  .بن حممد بن مسرور القريواين

  .وكان صاحلاً معدالً، آخر أصحابه موتاً أبو عمر بن عبد الرب

إنه ولد سنة ثالث :  قرئت عليه مل يسمعها، ومل يكن ضابطاً، قال يلعلت سنه، واضطرب يف أشياء: قال أبو الوليد بن الفرضي
  .وتويف يف شوال سنة أربع وتسعني وثالث مئة. وثالث مئة

  .هو آخر من حدث عن القربي، وابن األعرايب باألندلس: قلت

  ابن برطال

  .ابن برطالالقاضي أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي بن زكريا بن حيىي، التميمي القرطيب املالكي، 

  .ولد سنة تسع وتسعني ومئتني

أمحد بن خالد اجلباب احلافظ، وحممد بن عيسى، وقاسم بن أصبغ، وإبراهيم بن فراس املكي، وإمساعيل بن اجلراب، : ومسع من
  .وعثمان بن حممد بن أمحد السمرقندي، وحممد بن حممد بن اخلياش، وعدة

  . وتفلت ذهنه، فصرفه أبو عامر احلاجب عن القضاء إىل الوزارةوويل اخلطابة وقضاء اجلماعة إىل أن علت سنه،

  .الفرضي، وسراج بن عبد اهللا، وعمر دهراً: روى عنه

  .وكان حجه يف سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، وتفرد بأشياء عالية

  .تويف سنة أربع وتسعني وثالث مئة، عن مخس وتسعني سنة

  ابن عبدوس

  .ن عبدوس بن أمحد، النيسابوري النحوي الفقيهاإلمام أبو بكر حممد بن أمحد ب

  .مسع مكي بن عبدان، وأبا عمرو احلريي، وأبا حامد بن الشرقي، وعمه إبراهيم بن عبدوس

عقدت له جملس اإلمالء سنة مثان ومثانني، وروى عنه أبو القاسم القشريي، وأبو يعلى بن : أبو عبد اهللا احلاكم، وقال: وعنه
  .الصابوين، وآخرون

  .ويف يف شعبان سنة ست وتسعني وثالث مئةت

  : احلافظ الرحال: ومن طبقته

  أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس
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  .النسوي، حمدث مرو

  .علي بن أيب العقب، وبكري بن احلسن احلداد، وطائفة: حدث عن

  . بن احلسن الفقيه املروزيالفقيه أبو حممد بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين، واحلسن ابن القاسم املروزي، وحممد: حدث عنه

  .كان بعد األربع مئة

  : ومن طبقته

  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس

  .احلامتي النيسابوري، الفقيه الشافعي

  .مسع أبا العباس األصم، ومجاعة

  .ومات يف حياة والده سنة مخس ومثانني وثالث مئة

  : ومن طبقته شيوخه

  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس

  .ي الطرائفي، صاحب عثمان بن سعيد الدارمي، املتوىف سنة ست وأربعني وثالث مئةالعرت

  ابن الحجاج

شاعر العصر، وسفيه األدباء، وأمري الفحش، وديوانه مشهور يف مخس جملدات، وهو أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد بن احلجاج 
  .البغدادي، احملتسب، الكاتب

    

وأما الزطاطة والتفحش، فهو حامل . وله باع أطول يف الغزل. ، مثل عضد الدولة وبنيه والوزراءوقد هجا املتنيب، ومدح امللوك
  .لوائها، والقائم بأعبائها

  .وخدم بالكتابة يف جهات، وأخذ اجلوائز، وويل حسبة بغداد مدة وعزل، وله معان مبتكرة ما سبق إليها

  .ده يف نظم القبائح، وخفة الروح، وله معرفة بفنون من التاريخ واألخبار واللغاتوكان شيعياً رقيعاً، ماجناً، مزاحاً، هجاًء، أمةً وح

  .كل ما قلته من اون فاهللا يشهد أنين ما قصدت به إال بسط النفس، وأنا أستغفر اهللا من هذه العثرة: ورأيت له أنه قال

  .إنه بعث ديوانه خبط منسوب إىل صاحب مصر، فأجازه بألف دينار: وقيل

  . ببلد النيل يف مجادى اآلخرة، سنة إحدى وتسعني وثالث مئة وقد شاخمات

  الرازي
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  .اإلمام العالمة، شيخ الشافعية، أبو احلسن، علي بن عمر بن العباس، الرازي الفقيه

لد بن روى عن ابن أيب حامت فأكثر، وعن أيب بكر حممد بن قارن بن العباس، وأمحد بن حممد بن معاوية الكاغدي، وأمحد بن خا
  .مصعب احلزوري، وارحتل بأخرة، فحمل عن النجاد، وابن السماك

ومسعت عبد اهللا بن حممد . كان عاملاً، له يف كل علم حظ، وكان يف الفقه إماماً بلغ قريباً من مئة سنة: أكثر عنه اخلليلي، وقال
  .لفتاوى والنظرمل يعش من أصحاب الشافعي أحد أكثر مما عاش هذا، وكان عاملاً با: احلافظ يقول

  .تفرد بالرواية عن ابن مصعب وغريه، وبقي إىل حدود سنة أربع مئة: قلت

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا ابن ماك، أخربنا أبو يعلى اخلليلي، أخربنا علي بن عمر الفقيه، حدثنا 
ين وداود العقيلي يعين ابن إبراهيم قاضيها، فدخلنا عليه، فدفع إلينا دخلت قزوين سنة ثالث وعشر: ابن أيب حامت، مسعت أيب يقول

حدثنا شعبة، عن أيب التياح، عن املغرية بن سبيع، يف خروج الدجال من : مشرساً فيه مسند أيب بكر رضي اهللا عنه، فأول حديث فيه
ال أكتب عنه إال أن يرجع عن هذا، فقال : ليس ذا من حديث شعبة، إمنا هو سعيد بن أيب عروبة، وقلت خلايل: فقلت. خراسان

  .فخرجت، ومل أمسع منه شيئاً: قال. أستحيي أن أقول له: خايل

  العنزي

  .اإلمام الفقيه، أبو عبد اهللا، احلسني بن جعفر بن محدان بن حممد بن املهلب، العرتي، اجلرجاين، الوراق، نزيل بغداد

  .وخيثمة بن سليمان، وأبا العباس األصم، وأمحد بن أيب طلحة الفارسي، وطبقتهممسع أبا سعيد بن األعرايب، وإمساعيل الصفار، 

  .وله رحلة واسعة، ومعرفة وفهم

أبو عبد اهللا احلاكم، ومحزة السهمي، وسليم الرازي، وعلي بن احملسن التنوخي، وأبو مسعود، وأمحد بن حممد البجلي، : حدث عنه
  .وعدة

  .ثرية يورق، تويف يف رمضان، سنة مثان وتسعني وثالث مئةكان سكن بغداد سنني ك: قال السهمي

  ابن الوزير

اإلمام احلافظ، أبو أمحد، حسني بن حممد بن الوزير، الدمشقي الشاهد، راوي كتاب األم للشافعي عن أيب علي احلضائري، وحدث 
  .أبيه، وابن مالس، وهو كاتب القاضي املياجني: أيضاً عن

  .و علي األهوازي، وعبد الوهاب امليداينعلي احلنائي، وأب: روى عنه

  .يوصف باحلفظ

  .مات سنة أربع مئة وله مئة سنة وسنة: قال األهوازي

  ابن وكيع
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العالمة البليغ الشاعر، أبو حممد، احلسن بن علي بن أمحد بن القاضي حممد بن خلف، ابن وكيع الضيب البغدادي، مث التنيسي، من 
  .فحول الشعراء

  : يلقب بالعاطس، وهو القائلوله ديوان، وكان 

  ال خفّف اللّه عنه  شمتّ بقلبي لقد

 ال بد منه: فقال  لمته في هواه كم

  .تويف يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعني وثالث مئة بتنيس، وبنوا على قربه قبة

  الوليد بن بكر

  .ي السرقسطي، أحد الرحالة يف احلديثابن خملد بن أيب دبار، احلافظ اللغوي، اإلمام أبو العباس، الغمري األندلس

حدث عن علي بن أمحد بن اخلصيب بكتاب العجلي يف معرفة الرجال، وعن احلسن بن رشيق، ويوسف املياجني، وأيب بكر الربعي، 
  .وأمحد بن جعفر الرملي

 احلاكم، وأبو ذر اهلروي، أبو الطيب أمحد بن علي الكويف ابن عمشليق، وعبد الغين بن سعيد احلافظ، وأبو عبد اهللا: حدث عنه
  .وأبو احلسن العتيقي، وأبو طالب العشاري، وأبو سعد السمان، وأمحد بن منصور بن خلف املغريب، واحلسني بن جعفر السلماسي

    

 ذكر أنه لقي كان إماماً يف احلديث والفقه، عاملاً باللغة والعربية، كان أبو علي الفارسي النحوي يرفعه ويثين عليه،: قال ابن الفرضي
  .يف الرحلة أزيد من ألف شيخ، كتب عنهم

سكن نيسابور، مث انصرف إىل العراق، وعاد إىل نيسابور، ومساعاته يف أقطار األرض كثرية، وهو مقدم يف األدب، : وقال احلاكم
  .وشعره فائق

  .بغني معجمة، حدثنا بالتاريخ للعجلي: الغمري: وقال عبد الغين يف نسبه

إذا رجعت إىل األندلس : هو عمري، ولكن قدم إفريقية، فنقط العني حىت يسلم، وكان مؤديب، وقال يل: ن شريحوقال احلسن ب
  .جعلت النقطة ضمةً

  .فعله خوفاً من الدولة العبيدية: قلت

  .كان ثقةً أميناً، كثري السماع، سافر الكثري: قال اخلطيب

 أخربنا الوليد ابن بكر، حدثنا علي بن أمحد بن اخلصيب باملغرب، حدثنا أخربنا زاهر، أخربنا أمحد بن منصور،: قال ابن عساكر
  .عبد الرمحن ابن أمحد الرشديين مبصر، حدثنا خشيش بن أصرم

أنبأنا أمحد بن سالمة، عن أيب املكارم اللبان، أنبأنا عبد الغفار بن شريويه، حدثنا حممد بن إبراهيم الكرماين، أنشدين الوليد بن بكر 
  : لنفسهالنحوي 

كر أليك لو تعتبر وماذا  بالئك ال تديضر 
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هناك بكاء حفر وميتٌ  هنا وبراح يساق وقبر 

 الرحيل فما تنتظر وحان  وبان الشّباب وحّل المشيب

 جنابك جلد حجر كأن  كأنّك أعمى عدمت البصر

 أن بقلبك صح النّظر لو  تعاين من آيٍة وماذا

  .يف طبقات احلفاظوقد ذكره ابن الدباغ 

أخربنا عيسى بن العطار، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أخربنا ثابت ابن بندار، أخربنا احلسني بن جعفر، أخربنا الوليد بن بكر، 
أخربنا علي بن أمحد اهلامشي، حدثنا صاحل بن أمحد بن عبد اهللا العجلي، حدثين أيب، حدثين داود بن حيىي بن ميان، عن أبيه، عن 

  .ما بالكوفة شاب أعقل من أيب أسامة: يان قالسف

  .تويف أبو الوليد بالدينور يف رجب سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة

  البديع

  .العالمة البليغ، أبو الفضل، أمحد بن احلسني بن حيىي اهلمذاين، بديع الزمان

  .املقامات، اليت على منواهلا نسج احلريري: صاحب كتاب

  : ائق، وهو القائلوله ترسل فائق، ونظم ر

 لو كان طلق المحيا يمطر الذّهبا  وكاد يحكيك صوت الغيث منسكباً

 لو لم يصل والبحر لو عذبا واللّيث  والدهر لو لم يخن والشّمس لو نطقت

 البحر ملتطماً والليل مقتربا ما  اللّيث مختطماً ما السيل مرتطماً ما

 ميناً وأدنى منك مطّلباي أجدى  شباً منك أدهى منك صاعقةً أمضى

  .مات راة يف مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني وثالث مئة مسموماً أو مسبوتاً

  البافي

شيخ الشافعية، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد البخاري، املعروف بالبايف، نزيل بغداد، وتلميذ أيب علي بن أيب هريرة، وأيب إسحاق 
  .املروزي، قد عمر دهراً

  .ر العلم، ماهراً بالعربية، حاضر البديهة، بديع النظموكان من حبو

  .وكان من أصحاب الوجوه، تفقه بن مجاعة

  .روى عنه أبو القاسم التنوخي

  : وكان أحد الفصحاء، وله

 اهللا خير هذا الفراق نسأل  قد حضرنا وليس يقضى تالقي
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 كأن افتراقنا باتّفاق غبت  إن تغب لم أغب وإن لم تغب

  . يف احملرم سنة مثان وتسعني وثالث مئة، رمحه اهللامات البايف

  ابن خرشيذ قوله

  .الشيخ الصدوق املسند، أبو إسحاق، إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد ابن خرشيذ قوله، الكرماين األصبهاين، التاجر

حلسن بن أيب الربيع األمناطي، مسع أبا بكر بن زياد النيسابوري، والقاضي احملاملي، وأبا العباس بن عقدة، وحممد بن خملد، وا
  .ومجاعة، وتفرد يف وقته

أبو الوفاء حممد بن بديع، وظفر بن عبد الرحيم، وأبو القاسم بن مندة، وأخوه عبد الوهاب، وسليمان بن عبد الرحيم : حدث عنه
حممد بن أمحد بن شكرويه احلسناباذي، وحممد بن أمحد بن علي السمسار، وإبراهيم بن حممد بن إبراهيم الطيان، وأبو منصور 

  .األصفهانيون

  .ولدت يف سنة سبع وثالث مئة، ودخلت بغداد سنة إحدى وعشرين: مسعت ابن خرشيذ قوله يقول: قال املصقلي

  .ما علمت فيه بأساً، ومسعنا من طريقه عدة أجزاء: قلت

  .تويف يف شهر احملرم سنة أربع مئة

    

  .ضبوطاً، وإمنا على أفواه الطلبة بالضم والتثقيلبفتح أوله وثانيه، هكذا وجدته م: وخرشيذ

وفيها مات احلافظ أبو جعفر أمحد بن حممد بن حممد بن عبيدة األموي الطليطلي، صاحب أيب إسحاق بن شنظري احلافظ، اللذين 
وسى العلوي الصاحبان، واحلافظ أبو مسعود إبراهيم بن حممد الدمشقي، والشريف الطاهر أبو أمحد حسني بن م: يقال هلما

املوسوي والد الرضي واملرتضى، وسليمان بن هشام املقرىء ابن الغماز، وأبو نعيم اإلسفراييين، وأبو بكر عبد الواحد بن علي بن 
  .بغدادي، وحممد بن إبراهيم اخلشين الطليطلي، وحممد بن هشام بن عبد اجلبار املهدي املرواين: غياث

  أبو نعيم اإلسفرايني

  .مسند خراسان، أبو نعيم، عبد امللك بن احلسن بن حممد بن إسحاق بن األزهر األزهري اإلسفرايينالشيخ العامل، 

  .حدث عن خال أبيه احلافظ أيب عوانة بكتابه الصحيح، مسعه بقراءة والده احلافظ، وطال عمره، وتكاثر عليه احملدثون

اً ثقةً، حضر إىل نيسابور يف آخر عمره، ومل يعهد بعد ذلك كان أبو نعيم هذا رجالً صاحل: قال احلافظ عبد الغافر بن إمساعيل
  .الس مثله لقراءة احلديث كما حدثنا الثقات، وعاد إىل إسفراين وذلك يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة

ابنا عبد روى عنه الكتاب أبو القاسم القشريي، وزوجته فاطمة بنت أيب علي الدقاق، وهلا فوت، وعبد احلميد وعبد اهللا : قلت
الرمحن بن حممد البحريي، وأبو القاسم علي بن عبد الرمحن بن عليك، وروى عنه أكثر الكتاب أوكله عثمان بن حممد احملمي، 

وشبيب بن أمحد البستيغي، وأبو احلسن علي بن عبد اهللا اجلويين، وعلي بن ماسرجس اخلازن، وعلي بن عبد العزيز اخلشاب، وعمر 
 وأبو بكر حممد بن حسان بن حممد، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، وخلق آخرهم موتاً أبو نصر حممد بن بن حممد بن البسطامي،
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  .سهل السراج، املتوىف يف سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

 مجيع قد أجزت هلم مجيع كتب اليت مسعتها من: وقد أجاز أبو عوانة أبا نعيم مجيع كتبه يف كتاب كتبه يف وصيته له وجلماعة، فقال
املشايخ، منها كتب عبد الرزاق، وكتب ابن أيب الدنيا، وأحاديث سفيان، وشعبة، ومالك، واألوزاعي، والتفاسري والقراءات، 

وملا مات أبو عوانة كان أليب نعيم ست سنني وعشرة . لريووها عين على سبيل اإلجازة يف رمضان سنة مخس عشرة وثالث مئة
  .مع القوم ووحده ليالً واراً، ويالعبه أبو عوانة، ويطعمه الفانيذأشهر، وكان يسمع من أيب عوانة 

  .تويف أبو نعيم يف ربيع األول سنة أربع مئة: قال احلاكم

  .وقد مات أبو عوانة سنة ست عشرة وثالث مئة: قلت

  .وكان مولد أيب نعيم يف ربيع األول سنة عشر وثالث مئة

 القاضي، ومحل عن أيب خلفة اجلمحي والكبار، وحدث، تويف احلسن سنة ست وكان والده قد ارحتل، ومحل السنن عن يوسف
  .وأربعني وثالث مئة

  السالمي

  .العالمة األديب، أبو احلسن، حممد بن عبيد اهللا بن حممد بن حممد، القرشي املخزومي البغدادي، من فحول الشعراء

  : ، وامتدحه، وامتدح عضد الدولة بقصيدة منهاسار إىل املوصل، وصاحب اخلالديني والببغا، وسار إىل ابن عباد

  قصارى المنايا أن يلوح له القصر  طوى عرض البسيطة جاعٌل إليك

  : وله فيه. إذا رأيت السالمي يف جملسي، خلت أن عطارد نزل من الفلك إيل: وكان عضد الدولة يقول

 بمن لو رآه كان أصغر خادم  المداح في البأس والنّدى يشبهه

  وأمضى وفي خزانه ألف حاتم  جيشه خمسون ألفاً كعنتٍر ففي

  : وهو القائل

 بسلسلة العذار مقيدا أضحى  لما ُأصيب الخد منك بعارٍض

  .تويف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة عن بضع ومخسني سنة

  .ونسبته إىل مدينة السالم

  ابن الباجي

  .بن حممد بن علي بن شريعة اللخمي اإلشبيلي، عرف بابن الباجياإلمام احلافظ احملقق، أبو عمر، أمحد بن عبد اهللا 

  .مسع من والده مجيع ما عنده، من ذلك مصنف ابن أيب شيبة بروايته عن القربي، عن بقي بن خملد، عنه

، رحل بابنه حممد، كان أبو عمر عارفاً باحلديث ووجوهه، إماماً مشهوراً، مل تر عيين مثله يف احملدثني وقاراً ومستاً: قال اخلوالين
ولقيا شيوخاً جلة، وويل أبو عمر قضاء إشبيلية مدةً يسرية، وأخذنا عنه كثرياً، تويف، فشهدت جنازته يف حمفل عظيم يف احملرم سنة 
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  .ست وتسعني وثالث مئة، وله أربع وستون سنة

    

األحكام وله مثان عشرة سنة، ومجع له أبوه علوم كان حيفظ غرييب احلديث أليب عبيد، وابن قتيبة، وشوور يف : وقال ابن عبد الرب
األرض، ومل حيتج إىل أحد، رحل بأخرة، ولقي أبا بكر املهندس وطائفة، وكان فقيه عصره، وإمام زمانه، مل أر باألندلس مثله، 

  .كملت عليه مصنف ابن أيب شيبة، وكان إماماً يف األصول والفروع

  ابن الل

  . أبو بكر، أمحد بن علي بن أمحد ابن حممد بن الفرج، بن الل، اهلمذاين الشافعيالشيخ اإلمام الفقيه، احملدث،

أبيه، والقاسم بن أيب صاحل، وعبد الرمحن اجلالب، وعبد اهللا بن أمحد الزعفراين، وإمساعيل الصفار، وعلي بن الفضل : حدث عن
حفص بن عمر األردبيلي، وعبد اهللا بن عمر بن شوذب، الستوري، وأيب سعيد بن األعرايب، وأيب نصر حممد بن محدويه املروزي، و

  .وخلق كثري

  .وله رحلة وحفظ ومعرفة

جعفر بن حممد األري، وحممد بن عيسى الصويف، ومحيد بن املأمون، وأبو مسعود أمحد بن حممد البجلي، وأمحد بن : حدث عنه
  .عيسى بن عباد، وأبو الفرج عبد احلميد بن احلسن، وآخرون

  .اً مفنناًوكان إمام

ورأيت له : قال. كان ثقةً، أوحد زمانه، مفيت البلد، وله مصنفات يف علوم احلديث، غري أنه كان مشهوراً بالفقه: قال شريويه
كتاب السنن، ومعجم الصحابة، ما رأيت أحسن منه، والدعاء عند قربه مستجاب، ولد سنة مثان وثالث مئة، ومات يف ربيع 

  .وثالث مئةاآلخر، سنة مثان وتسعني 

  .ما رأيت قط مثل ابن الل رمحه اهللا: وقال احلسن بن علي بن بندار الرجناين الفرضي

والدعاء مستجاب عند قبور األنبياء واألولياء، ويف سائر البقاع، لكن سبب اإلجابة حضور الداعي، وخشوعه وابتهاله، وبال : قلت
  .و ذلك، يتحصل ذلك للداعي كثرياً، وكل مضطر فدعاؤه جمابريب يف البقعة املباركة، ويف املسجد، ويف السحر، وحن

  أبو الرقعمق

  .أبو حامد أمحد بن حممد األنطاكي، الشاعر املشهور مبصر

  .له شعر كثري، وهو يف الشاميني كابن احلجاج للعراقيني

  .مدح الوزير ابن كلس والكرباء، ومدح املعز أيضاً والعزيز

  .مات سنة تسع وتسعني وثالث مئة

  الوصي
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الشريف السيد، أبو احلسن، حممد بن أيب إمساعيل علي بن احلسني بن احلسن بن القاسم، العلوي احلسين الزيدي، اهلمذاين امللقب 
  .بالوصي

  .ولد سنة عشر وثالث مئة

د الدقاق، وعبد إمساعيل الصفار، وخيثمة االطرابلسي، واألصم، وابن األعرايب، وأيب امليمون بن راشد، وعبدان بن يزي: ومسع من
  .الرمحن اجلالب، وأمحد بن عبيد، وجعفر اخللدي، وأيب القاسم الطرباين

حممد بن عيسى، وعبد الرمحن بن أيب الليث الصفار، وحممد بن عمر بن عزيز، وجعفر بن حممد األري، وأبو سعد : وعنه
  .الكنجروذي، وعدة

 علي ابن أيب هريرة، وتزهد وجاور، مث رجع، فأقام ببخارى مدة، وا ثقة صدوق، صويف واعظ، تفقه ببغداد على أيب: قال شريويه
  .مات يف احملرم سنة ثالث وتسعني وثالث مئة

  .مات ببلخ: وقيل

كان أحد األشراف علماً ونسباً، وحمبةً للفقراء وصحبةً هلم مع ما يرجع إليه من العلوم، صحب اخللدي، ودخل : وقال السلمي
فقام عباس، فقبل رجله، فأخذ . هذا شريف اجلبل: ، فكان خيدمهم أياماً، حىت قدم فقري، فقبل رأسه، وقالدويرة الصوفية بالرملة

  .الشريف ركوته، وسافر

  .حيكى عنه أنه جازف يف آخر عمره يف الرواية: قال اإلدريسي

  التاهرتي

  .مي التاهريت، املغريب البزازالشيخ احملدث، مسند األندلس، أمحد بن القاسم بن عبد الرمحن، أبو الفضل، التمي

  .مولده بتاهرت سنة تسع وثالث مئة

قاسم بن أصبغ، وأيب عبد امللك بن أيب دليم، : وقدم به والده قرطبة، فتديرها، وطلب احلديث يف سنة أربع وثالثني، فسمع من
  .نوريوحممد بن عيسى بن رفاعة، ووهب بن مسرة، وحممد بن معاوية األموي، وأمحد بن الفضل الدي

  .ابن الفرضي، وأبو عمر بن عبد الرب، وطائفة: حدث عنه

  .وكان ذا زهد وتعبد وانقباض مع الثقة والعلم

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة مخس وتسعني وثالث مئة، وله ست ومثانون سنة

  سعيد بن نصر

  .ندلساإلمام احملدث، املتقن الورع، أبو عثمان، موىل الناصر لدين اهللا األموي صاحب األ

  .قاسم بن أصبغ، وأمحد بن مطرف، وحممد بن معاوية ابن األمحر، وعدة: حدث عن

  .وعين بالرواية والضبط، وروى الكثري

  .أبو عمر بن عبد الرب، وأبو عمر بن احلذاء، ومجاعة: روى عنه
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  .وكان موصوفاً بالعلم والعمل

    

  .مات يف ذي احلجة سنة مخس وتسعني أيضاً عن نيف ومثانني سنة

  الجوهري

هي مدينة فاراب، مصنف كتاب الصحاح، وأحد من يضرب به : إمام اللغة، أبو نصر إمساعيل بن محاد التركي األتراري، وأترار
  .املثل يف ضبط اللغة، ويف اخلط املنسوب، يعد مع ابن مقلة وابن البواب ومهلهل والربيدي

ب لسان العرب، ودار الشام والعراق، مث عاد إىل خراسان، فأقام وكان حيب األسفار والتغرب، دخل بالد ربيعة ومضر يف تطل
  .بنيسابور يدرس ويصنف، ويعلم الكتابة، وينسخ املصاحف

  .ركب له إسناداً: وانفرد أهل مصر برواية الصحاح عن ابن القطاع، فيقال

  .ويف الصحاح أوهام قد عمل عليها حواش

  .فتطحن. فضحكوا، مث طفر وطار. أريد أن أطري: جناحني، وقالاستولت السوداء على أيب نصر حىت شد له دفني ك

  .أيب سعيد السريايف، وأيب علي الفارسي، وخاله صاحب ديوان األدب أيب إبراهيم الفارايب: وقد أخذ العربية عن

هو : ىت قال يف سقرإنه بقي عليه قطعة من الصحاح مسودة بيضها بعده تلميذه إبراهيم بن صاحل الوراق، فغلط يف مواضع ح: ويقال
اجلر أصل : فصحف، وعمل الكلمتني كلمةً، وإمنا هي. احلرأضل اجلبل: وقال. وهلذا يدل على جهله بسورة املدثر. باأللف والالم

  .اجلبل

  .وللجوهري نظم حسن، ومقدمة يف النحو

مث . نة ثالث وتسعني وثالث مئةمات اجلوهري متردياً من سطح داره بنيسابور، يف س: قال مجال الدين علي بن يوسف القفطي
  .مات يف حدود سنة أربع مئة رمحه اهللا: وقيل: قال

  ابن حمة

  .الشيخ الثقة، أبو احلسني، عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن محة اخلالل، بغدادي

  .احملاملي، وعبد الغافر بن سالمة، وأيب العباس بن عقدة: مكثر عن حفيد يعقوب بن شيبة، ومسع من

  .ربقاين، وعبد العزيز األزجي، وعبيد اهللا األزهري، وأمحد ابن سليمان املقرىء، وأبو احلسني ابن الغريقال: وعنه

  .وثقه اخلطيب

  .ومات سنة سبع وتسعني وثالث مئة

  .ومات أبوه يف سنة ستني وثالث مئة

  .البغداديومات سنة عبد الرمحن بن إبراهيم املزكي، وشيخ املالكية أبو احلسن علي بن عمر القصار 

  ابن أسد الجهني
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  .اإلمام العالمة، عامل األندلس، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أسد اجلهين الطليطلي املالكي البزاز

  .ولد سنة عشر وثالث مئة

مد بن أيب ومسع من قاسم بن أصبغ وعدة، وارحتل فسمع من أيب حممد بن الورد، وأيب علي بن السكن مبصر، ومن أمحد بن حم
  .املوت مبكة

  .وكان من أوعية العلم، رأساً يف اللغة، فقيهاً حمرراً، عاملاً باحلديث، كبري القدر

  .أبو عمر بن عبد الرب، وأبو املطرف بن فطيس، واخلوالين، وأبو عمر بن احلذاء، وأبو مصعب بن أيب الوليد بن الفرضي: أكثر عنه

  .فوكان ذا ورع وإتقان، وتالوة يف املصح

  .مات يف سنة مخس وتسعني وثالث مئة يف آخر السنة

  عبد الوارث بن سفيان

  .ابن جربون بضم اجليم، احملدث الثقة، العامل الزاهد، أبو القاسم القرطيب، امللقب باحلبيب

  .قاسم بن أصبغ، وكان ملياً به، وعن وهب بن مسرة، وحممد بن عبد اهللا بن أيب دليم: أكثر عن

  .مد األصيلي، وأبو عمران الفاسي، وأبو عمر بن احلذاء، وأبو عمر بن عبد الربأبو حم: روى عنه

  .كان صاحلاً عفيفاً، يعيش من ضيعته، ولد سنة سبع عشرة وثالث مئة، وطلب العلم يف احلداثة: قال ابن احلذاء

  .اسم، وأجزاءقرأت عليه تاريخ ابن أيب خيثمة كله، وموطأ ابن وهب، وغري ذلك عن ق: وقال ابن عبد الرب

  .تويف خلمس بقني من ذي احلجة سنة مخس وتسعني وثالث مئة

  اإلخميمي

  .الشيخ الثقة املسند، أبو احلسن، حممد بن أمحد بن العباس املصري اإلمخيمي، بقية الرواة

حاوي، وحممد بن مسع حممد بن زبان، وعلي بن أمحد عالن، وحممد بن عبد اهللا املهراين، وإمساعيل بن وردان، وأبا جعفر الط
  .إمساعيل املهندس، ومجاعة

  .أبو احلسني حممد بن مكي ثالثة أجزاء عالية عند أيب القاسم بن احلرستاين: روى عنه

  .مات يف ذي القعدة سنة مخس وتسعني وثالث مئة، وهو من أهل الطبقة املاضية تأخرت وفاته

  السامري

  .ن يوسف السامري الرفاءاإلمام القاضي، أبو احلسن، علي بن أمحد بن حممد ب

  .إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، ومحزة بن القاسم، وغريمها: حدث عن

  .ابن بنته أبو احلسني حممد بن أمحد بن حسنون النرسي، وعبد الرمحن بن أمحد بن بندار الرازي، ومجاعة: وعنه
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  .ما رأيته مفطراً قط: قال يل سبطه ابن حسنون: وثقه اخلطيب، وقال

  . سنة اثنتني وأربع مئةتويف

  المالحمي

  .اإلمام احملدث، أبو نصر، حممد بن أمحد بن حممد بن موسى البخاري املالمحي

حدث بنيسابور وبغداد بكتاب رفع اليدين، والقراءة خلف اإلمام عن حممود بن إسحاق، وروى عن سهل بن السري، واهليثم بن 
  .كليب، وعلي بن قريش، وعبد اهللا األستاذ

  .احلاكم، وأبو العالء الواسطي، وحممد بن أمحد بن النرسي، وعبد الصمد بن املأمون، وعدة، وكان من جلة احملدثني: هوعن

  .يف مجادى اآلخرة وله ثالث ومثانون سنة: كان من احلفاظ، تويف سنة مخس وتسعني وثالث مئة زاد غريه: قال أبو العالء

  ابن اإلسماعيلي

بو سعد، إمساعيل بن اإلمام شيخ اإلسالم أيب بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس، اإلمساعيلي العالمة، شيخ الشافعية، أ
  .اجلرجاين الشافعي، صاحب التصانيف

  .ولد سنة ثالث وثالثني وثالث مئة

أيب أمحد بن عدي، أبيه، وأيب العباس األصم، وأمحد بن كامل القاضي، وابن دحيم الشيباين، وعمر بن حفص املكي، و: وحدث عن
  .وطبقتهم

بنوه املفضل، ومسعدة، وسعد، والسري، وأبو حممد اخلالل، ومحزة بن يوسف السهمي، وأبو القاسم التنوخي، وخلق : حدث عنه
  .سواهم

بو حامد ورد أبو سعد اإلمام بغداد، فأقام ا سنةً، مث حج، عقد له الفقهاء جملسني، توىل أحدمها الشيخ أ: قال القاضي أبو الطيب
  .اإلسفراييين، واآلخر أبو حممد البايف

كان أبو سعد إمام زمانه، مقدماً يف الفقه وأصوله والعربية والكتابة والشروط والكالم، صنف يف أصول الفقه : وقال محزة السهمي
  . وبالغ السهمي يف تعظيمه.كتاباً كبرياً، وخترج به مجاعة، مع الورع الثخني، وااهدة والنصح لإلسالم، والسخاء وحسن اخللق

إياك نعبد : "تويف يف نصف ربيع اآلخر ليلة مجعة، سنة ست وتسعني وثالث مئة، فتويف إكراماً من اهللا له يف صالة املغرب وهو يقرأ
  .ففاضت نفسه رمحه اهللا" وإياك نستعني

  أخوه

  أبو نصر محمد بن أبي بكر

  .اإلمام احملدث، صدر الكرباء

  .اه العريض، والرئاسة الكاملة جبرجانذو اجل
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  .أيب يعقوب البحريي، وأيب العباس األصم، ودعلج، وعدة: مسع من

  .محزة السهمي، وعبد الوهاب بن مندة، ومجاعة: روى عنه

  .وأملى عدة جمالس

  .وكان ذا فهم وعلم وقبول عظيم

  .وذكر أبو القاسم بن عساكر أنه كان أشعرياً

  .نة مخس وأربع مئةتويف يف ربيع اآلخر، س

أخربين حممد بن بيان البزاز بطرابلس، أنبأنا حممود بن إبراهيم، أخربنا أبو رشيد أمحد بن حممد، أخربنا عبد الوهاب بن حيىي، أخربنا 
ن، حممد بن أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي، أخربين أمحد بن عمرو بن اخلليل اآلملي، حدثنا أبو حامت الرازي، حدثنا عمرو بن عو

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا ابن املبارك، عن ابن عجالن، عن عامر بن عبد اهللا، عن عمرو بن سليم، عن أيب قتادة قال
  .إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس: وسلم

  البحيري

مد بن جعفر بن حممد بن حبري بن نوح، البحريي اإلمام احلافظ، الناقد الثقة، أبو عمرو، حممد بن الشيخ أيب احلسني أمحد بن حم
مسع أباه، وحيىي بن منصور القاضي، وعبد اهللا بن حممد الكعيب، وحممد بن املؤمل بن احلسن، وأبا بكر القطيعي، . النيسابوري املزكي

  .وطبقتهم

  .أبو عبد اهللا احلاكم، وابنه أبو عثمان سعيد بن حممد البحريي، ومجاعة: حدث عنه

  .ربعون حديثاً مسعناها، وأربعون حديثاً أخرى عندي مل تقع لناوله أ

  .أبو العالء حممد بن علي الواسطي، وحممد بن شعيب الروياين: وممن روى عنه

  .كان من حفاظ احلديث املربزين يف املذاكرة، تويف يف شعبان سنة ست وتسعني وثالث مئة، وله ثالث وستون سنة: قال احلاكم

  .ن ولده مع أقرانهوسيأيت أبو عثما

  الببغاء

  .شاعر وقته، األديب أبو الفرج، عبد الواحد بن نصر بن حممد، املخزومي النصييب

  .له ديوان، ومدائح يف سيف الدولة

  .وتنقل يف البالد، ومدح الكبار

  .بل للثغة يف لسانه: ولقب بالببغاء لفصاحته، وقيل

  .تويف يف شعبان سنة مثان وتسعني وثالث مئة

  بخارىصاحب 
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امللك امللقب باملنتصر، أبو إبراهيم، إمساعيل بن ملوك ما وراء النهر، ولد امللك نوح بن نصر بن نوح بن إمساعيل بن أمحد بن أسد 
  .بن سامان الساماين البخاري

    

  .طول امللك يف هذا البيت، وقد ويل جدهم إمساعيل ممالك خراسان للمعتضد

ح، واعتقل بسرخس، وملكوا أخاه عبد امللك بن نوح، فطمع يف البالد أيلك خان، وكان قد عزل من امللك منصور بن نو
وحارم، وظفر بعبد امللك، وسجنه، واستوىل على خبارى، فمات يف السجن بعد قليل، مث قام املنتصر أخومها، فسجنه أيضاً أيلك 

ى أمره، فذهب إىل خوارزم، فتالحق به من بذ من بقايا خان وأقاربه، فيهرب املنتصر يف هيئة امرأة كانت تتردد إىل السجن، واختف
السامانية، حىت استقام أمره، وكثر جيشه، فأغار عسكره على خبارى، وكبسوا بضعة عشر أمرياً من اخلانية، وأسروهم، وجاؤوا م 

، فعرب املنتصر إىل خراسان، إىل املنتصر، وهرب بقايا عسكر أيلك خان، وجاء املنتصر، وفرح به الرعية، فجمع أيلك خان عساكره
مث حارب متويل نيسابور نصر بن سبكتكني أخا السلطان حممود، وأخذ منه نيسابور، فتنمر السلطان، وطوى املفاوز، وواىف 

نيسابور، ففر منها املنتصر، وجال يف أطراف خراسان، وجىب اخلراج، وصادر، ووزن له مشس املعايل مثانني ألف دينار، وخيالً 
 مصانعةً عن جرجان، مث إنه عاود نيسابور، فهرب منها أخو السلطان، فدخلها املنتصر، وعثر أهلها، مث كان بينه وبني وبغاالً

السلطان حممود ملحمة مشهودة، وازم املنتصر إىل جرجان، مث التقى هو والعساكر السبكتكينية على سرخس، وقتل خلق من 
له، فسار يعتسف املهالك حىت وقع إىل حمال الترك الغزية، وكان هلم ميل إىل آل سامان، الفريقني، ومتزق مجع املنتصر، وقتل أبطا

فحركتهم احلمية له يف سنة ثالث وتسعني، والتقوا أيلك خان، وحاربوه، مث إن املنتصر ختيل منهم، وهرب، مث راسل السلطان 
  .حمموداً يذكر سلفه، فعطف عليه، مث متاثل حاله، ومتت له أمور طويلة

وكان بطالً شطاعاً مقداماً، وافر اهليبة، مث التقى أيلك يف شعبان سنة أربع، فازم أيلك، مث حشد ومجع وأقبل، فالتقوا أيضاً، فازم 
املنتصر مبخامرة عسكره، وفر إىل بسطام، وضاقت عليه املسالك، مث بيتوه، وقتل، وأسرت إخوته يف سنة مخس وتسعني وثالث مئة 

  : لطعن والضرب ميتةً تقوم مقام النصر إذ فاته النصر، كما قيلحىت مات بني ا

  من دون أخمصك الحشر: وقال لها  في مستنقع الموت رجله وأثبت

  الكالباذي

اإلمام احلافظ األوحد، أبو نصر، أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن بن علي بن رستم، البخاري الكالباذي، وكالباذ حملة من 
  .خبارى

  .سنة ثالث وعشرين وثالث مئةولد يف 

اهليثم بن كليب الشاشي، وعلي بن حمتاج، وأيب جعفر حممد بن حممد البغدادي اجلمال، وعبد املؤمن بن خلف النسفي، : ومسع من
  .وحممد بن حممود بن عنرب، وعبد اهللا بن حممد بن يعقوب احلارثي، وطبقتهم

  .حلاكم، وجعفر بن حممد املستغفري، وآخرونالدارقطين مع تقدمه يف كتاب املدبج، وا: روى عنه

  .هو أحفظ من مبا وراء النهر اليوم فيما أعلم: قال املستغفري
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أبو نصر الكالباذي الكاتب من احلفاظ، حسن الفهم واملعرفة، عارف بصحيح البخاري، كتب مبا وراء النهر : وقال احلاكم
قد رضي فهمه ومعرفته، وهو متقن ثبت، تويف يف مجادى اآلخرة سنة وخراسان وبالعراق، ووجدت شيخنا أبا احلسن الدارقطين 

  .ومل خيلف مبا وراء النهر مثله: قال. مثان وتسعني وثالث مئة

  .له مصنف يف معرفة رجال صحيح البخاري: قلت

 عبد امللك بن احلسن أخربنا بكتاب اإلرشاد يف معرفة رجال البخاري خالد بن عبد الواحد التاجر بأصبهان، أخربنا: وقال السلفي
  .بن سياوش الكازروين عن مؤلفه أيب نصر

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر املالكي، أنبأنا السلفي، أخربنا محد بن عمر، أخربنا يوسف بن احلسني، أخربنا أمحد بن حممد 
بد الرحيم بن حبيب البغدادي، حدثنا بن احلسني احلافظ، حدثنا أمحد بن نصر البخاري، حدثنا احلسني بن حممد القمي، حدثنا ع

  .لبس الصوف يف السفر سنة ويف احلضر بدعة: مسعت األوزاعي يقول: بقية بن الوليد

    

أخربنا مجاعة إذناً عن حممود بن أمحد الفقيه البخاري، أخربنا احلسن بن منصور قاضي خان، أخربنا احلسن بن علي بن عبد العزيز 
هو جدي حدثنا عمر بن منصور احلافظ إمالًء، حدثنا أبو نصر الكالباذي احلافظ، : ل قاضي خانإمالًء، حدثنا عمي حممود قا

حدثنا أبو جعفر حممد بن حممد، حدثنا حيىي بن عثمان بن صاحل، حدثنا إمساعيل بن إسحاق األنصاري، حدثنا مسعر، حدثنا عطية، 
  .احلديث... ب العلم صلت عليه املالئكةمن طل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد قال

كنت أعرف حلية الصحابة وصفتهم، كأين أنظر : مسعت أبا نصر أمحد بن حممد الكالباذي يقول: احلافظ أمحد بن حممد بن ماما
  .إليهم، فلما اشتغلت بالكتابة للسلطان، ذهب ذلك عين

  الضبي

  .البغداديالقاضي أبو عبد اهللا، احلسني بن هارون بن حممد، الضيب 

القاضي احملاملي، وأيب العباس بن عقدة، وأمحد بن حممد اآلدمي املقرىء، وحممد بن صاحل بن زياد، وأمحد بن علي : حدث عن
  .اجلوزجاين، وأملى جمالس عدة

  .الربقاين، وأبو القاسم التنوخي، وأبو احلسني بن النقور، ومجاعة: روى عنه

: أخربنا عبد الكرمي احملاملي، أخربنا الدارقطين قال: موعاته، قاله اخلطيب، مث قالوكانت أصوله قد ذهبت إال جزئني من مس

  .القاضي أبو عبد اهللا الضيب غاية يف الفضل والدين، عامل باألقضية، ماهر بصناعة احملاضر والترسل، موفق يف أحواله كلها

  . والباقي إجازةحجة يف احلديث، وأي شيء كان عنده من السماع، جزءان،: وقال الربقاين

مات الضيب بالبصرة يف شوال سنة مثان وتسعني وثالث مئة، وقد ويل قضاء الكرخ، مث أضيف إليه قضاء مدينة املنصور، وقضاء 
  .الكوفة

وفيها مات البديع اهلمذاين صاحب الترسل واملقامات أبو الفضل أمحد بن احلسني بن حيىي األديب بديع الزمان، واإلمام أبو بكر 
د بن علي بن أمحد بن الل اهلمذاين، واحلافظ أبو نصر الكالباذي، وشيخ الشافعية أبو حممد عبد اهللا بن حممد البايف البخاري أمح
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ببغداد، وكان آخر تالمذة أيب إسحاق املروزي، وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر الببغاء الشاعر، وعبيد اهللا بن أمحد بن علي 
  .الصيدالين، حلق ابن صاعد

  لعلويا

اإلمام السيد، احملدث الصدوق، مسند خراسان، أبو احلسن، حممد بن احلسني بن داود بن علي، العلوي احلسين النيسابوري 
  .احلسيب، رئيس السادة

مسع حممد بن إمساعيل بن إسحاق املروزي صاحب علي بن حجر، وأبا حامد بن الشرقي، وأخاه عبد اهللا بن حممد، وحممد بن عمر 
، وأبا نصر حممد بن محدويه الغازي، وأبا بكر بن دلويه الدقاق، وحممد بن احلسني القطان، وعبيد اهللا بن إبراهيم بن ابن مجيل

  .بالويه، وعدة

احلاكم، وأبو بكر البيهقي، وهو أكرب شيخ له، وحممد ابن القاسم الصفار، وأبو عبيد صخر بن حممد، وأبو القاسم : حدث عنه
د بن عبيد اهللا الصرام، وعثمان بن حممد احملمي، وعمر بن شاه املقرىء، وشبيب بن أمحد البستيغي، وأمحد إمساعيل بن زاهر، وحمم

بن حممد بن مكرم الصيدالين، وموسى بن عمران األنصاري، وأبو صاحل أمحد بن عبد امللك املؤذن، وفاطمة بنت أيب علي الدقاق، 
  .وخلق سواهم

 والعبادة الظاهرة، وكان يسأل أن حيدث فال حيدث، مث يف اآلخر عقدت له جملس اإلمالء، هو ذو اهلمة العالية،: قال احلاكم
وانتقيت له ألف حديث، وكان يعد يف جملسه ألف حمربة، فحدث وأملى ثالث سنني، مات فجأة يف مجادى اآلخرة سنة إحدى 

  .وأربع مئة

  : أخوه السيد

  أبو علي محمد بن الحسين

  .العلوي، هو األصغر

  . ابن بالل، وأبا بكر القطانمسع

  .مات سنة ثالث وتسعني وثالث مئة، وله آثار ومعروف بنيسابور، عاش نيفاً وسبعني سنة: روى عنه احلاكم، وقال

  .حدثنا أبو علي من مساعه الصحيح، فذكر حديثاً: قال احلاكم: قلت

  ابن زنبيل

  .بن أمحد بن زنبيل النهاونديالشيخ اجلليل، املسند الصادق، أبو العباس، أمحد بن احلسني 

قدم مهذان يف رمضان سنة اثنتني وأربع مئة، فحدث بالتاريخ الصغري للبخاري، عن أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن األشقر القاضي 
  .البغدادي، عن املصنف

  .يد، وطبقتهمأيب القاسم الطرباين، وأيب بكر القطيعي، وحممد بن أمحد املف: وقد ارحتل يف الكهولة، فسمع من
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محزة بن أمحد الروذراوري، وهناد بن إبراهيم النسفي، وسعيد بن أمحد اجلعفري، وأبو طاهر أمحد بن عبد الرمحن : روى عنه
  .الروذراوري، وأبو منصور حممد بن احلسن بن حممد النهاوندي، وآخرون

    

  .وثقه شريويه الديلمي يف تاريخ مهذان، ومل يذكر له وفاة

  ابن النجار

  .اإلمام املقرىء، املعمر املسند، أبو احلسن، حممد بن جعفر ابن حممد بن هارون بن فروة، التميمي النحوي الكويف، ابن النجار

  .تال على أيب علي احلسن بن عون النقار حبرف عاصم، عن تالوته على القاسم بن أمحد اخلياط تلميذ الشموين

  .شناين، وأيب بكر ابن دريد، وإبراهيم نفطويه، وأيب روق اهلزاينومسع احلديث من حممد بن احلسني اخلثعمي األ

  .وعاش مئة عام

  .أبو القاسم األزهري، ومجاعة: حدث عنه

  .وتال عليه احلسن بن حممد، وأبو علي غالم اهلراس، وطائفة

  .هو ثقة، مات بالكوفة يف مجادى األوىل، سنة اثنتني وأربع مئة: قال العتيقي

  . مولده يف احملرم سنة ثالث وثالث مئةكان: وقال األزهري

  الهرواني

اإلمام العالمة، شيخ احلنفية، القاضي أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا بن حيىي بن حامت، اجلعفي الكويف احلنفي، 
  .املعروف باهلرواين

  .تال لعاصم على أيب العباس حممد بن احلسن بن يونس النحوي

  .حممد بن القاسم احملاريب، وعلي بن حممد بن هارون، وحممد بن جعفر بن رياح األشجعيومسع من 

  .قرأ عليه أبو علي غالم اهلراس

أبو حممد حيىي بن حممد بن احلسن العلوي األقساسي، وأبو الفرج حممد بن أمحد بن عالن، وحممد بن احلسن بن املنثور : وحدث عنه
  .د العكربي الندمي، وآخروناجلهين، وأبو منصور حممد بن حمم

  .كان ثقةً، حدث ببغداد: قال اخلطيب

  .مل يكن بالكوفة من زمن ابن مسعود إىل وقته أحد أفقه منه، حدثين عنه غري واحد: وكان من عاصره بالكوفة يقول: قال

مث كالشعيب وإبراهيم النخعي، مث بل كان بالكوفة بينه وبني ابن مسعود مجاعة أفقه منه كعلقمة، وعبيدة السلماين، ومجاعة، : قلت
كحماد واحلكم ومغرية وعدة، مث كابن شربمة وأيب حنيفة وابن أيب ليلى وحجاج بن أرطاة، مث كسفيان الثوري ومسعر واحلسن بن 

  .صاحل وشريك، مث كوكيع وحفص بن غياث وابن إدريس وخلق

  .واينما رأيت بالكوفة مثل القاضي اهلر: وقال يل العتيقي: قال اخلطيب
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  .ثقة مأمون، بقي على قضاء الكوفة سنني، مات يف رجب سنة اثنتني وأربع مئة: وقال أبو الغنائم النرسي

  .عاش سبعاً وتسعني سنة: قلت

  ابن فارس

اإلمام العالمة، اللغوي احملدث، أبو احلسني، أمحد بن فارس ابن زكريا بن حممد بن حبيب القزويين، املعروف بالرازي، املالكي، 
  .امل: للغوي، نزيل مهذان، وصاحب كتابا

أيب احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، وسليمان ابن يزيد الفامي، وعلي بن حممد بن مهرويه القزوينيني، وسعيد : حدث عن
 بن السين بن حممد القطان، وحممد بن هارون الثقفي، وعبد الرمحن بن محدان اجلالب، وأمحد بن عبيد اهلمذانيني، وأيب بكر

  .الدينوري، وأيب القاسم الطرباين، وطائفة

أبو سهل بن زيرك، وأبو منصور حممد بن عيسى، وعلي ابن القاسم اخلياط املقرىء، وأبو منصور بن احملتسب، : حدث عنه
  .وآخرون

  .مولده بقزوين ومرباه مذان، وأكثر اإلقامة بالري

راً متكلماً على طريقة أهل احلق، ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفيني، مجع إتقان وكان رأساً يف األدب، بصرياً بفقه مالك، مناظ
  .العلم إىل ظرف أهل الكتابة والشعر

  .وله مصنفات ورسائل، وخترج به أئمة

  .وكان يتعصب آلل العميد، فكان الصاحب بن عباد يكرهه لذلك، وقد صنف بامسه كتاب احلجر، فأمر له جبائزة قليلة

  .من قصر علمه يف اللغة وغولط غلط: ولوكان يق

كان أبو احلسني من أئمة اللغة، حمتجاً به يف مجيع اجلهات غري منازع، رحل إىل األوحد يف العلوم أيب : قال سعد بن علي الزجناين
 النجم، احلسن القطان، ورحل إىل زجنان، إىل صاحب ثعلب أمحد بن احلسن اخلطيب، ورحل إىل ميانج إىل أمحد بن طاهر بن

ومحل أبو احلسني إىل الري ليقرأ عليه جمد الدولة ابن فخر الدولة، وحصل ا ماالً منه، : قال سعد. ما رأيت مثله: وكان يقول
وبرع عليه، وكان أبو احلسني من األجواد حىت إنه يهب ثيابه وفرش بيته، وكان من رؤوس أهل السنة اردين على مذهب أهل 

  .احلديث

  .مات سنة تسعني: الري يف صفر سنة مخس وتسعني وثالث مئة، وفيها ورخه أبو القاسم بن مندة، ووهم من قالومات ب: قال

أخربنا البهاء عبد الرمحن، أخربنا عبد احلق اليوسفي، أخربنا هادي بن إمساعيل، أخربنا علي بن : أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن
     القاسم، 

دثنا علي بن أيب خالد بقزوين، حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد اهللا بن أخربنا أمحد بن فارس اللغوي، ح
إن هللا مالئكة يف األرض سياحني يبلغوين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السائب، عن زاذان، عن عبد اهللا بن مسعود قال

  .عن أميت السالم

  .ومن نظم ابن فارس
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  سوى ذا وفي األحشاء نار تضرم  ائٍلهمذان الغيث لست بق سقى

 بها نسيان ما كنت أعلم أفدت  ال ُأصغي الدعاء لبلدٍة ومالي

 وما في جوف بيتي درهم مدين  الذي أحسنته غير أنّني نسيت

  : وله

 ويبس الخريف وبرد الشّتا  إذا كنت تؤذى بحر المصيف

  ؟للعلم قل لي متى فأخذك  حسن زمان الربيع ويلهيك

  األكواخي

  .احملدث احلجة، أبو أمحد، عبد اهللا بن بكر بن حممد، الطرباين الزاهد، نزيل أكواخ بانياس

  .أيب سعيد بن األعرايب، وأمحد بن زكريا املقدسي، وعثمان بن حممد السمرقندي، وخيثمة األطرابلسي، وخلق كثري: حدث عن

  . بن رواد العكاوي، وأبو علي األهوازي، وحممد بن علي الصوريوعلي بن حممد الربعي، وأمحد: متام الرازي: روى عنه

  .كان ثقةً ثبتاً مكثراً، حكى عنه الدارقطين: وقال الصوري

  .ثقة يتشيع، مات سنة تسع وتسعني وثالث مئة: وقال الكتاين

  .وله رحلة إىل بغداد، ولقي أبا سهل بن زياد وأمثاله: قلت

  القصار

  .حلسن، علي بن عمر بن أمحد، البغدادي ابن القصارشيخ املالكية، القاضي أبو ا

  .حدث عن علي بن الفض الستوري وغريه

  .أبو ذر احلافظ، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا: روى عنه

  .ووثقه اخلطيب

  .وكان من كبار تالمذة القاضي أيب بكر األري، يذكر مع أيب القاسم اجلالب

  .سائل اخلالف كبري، ال أعرف هلم كتاباً يف اخلالف أحسن منهله كتاب يف م: قال أبو إسحاق الشريازي

  .كان أصولياً نظاراً، ويل قضاء بغداد: قال القاضي عياض

  .هو أفقه من لقيت من املالكيني، وكان ثقة قليل احلديث: وقال أبو ذر

  .سنة مثان، واألول أصحمات : ويقال. مات يف ثامن ذي القعدة، سنة سبع وتسعني وثالث مئة: قال ابن أيب الفوارس

  القصار
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  .الفقيه اإلمام، أبو بكر، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر األصبهاين القصار، من كبار الشافعية

أيب علي بن عاصم، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس، وعبد اهللا بن خالد الزاذاين، وحممد بن إسحاق بن عباد، والقاضي أيب : حدث عن
  .أمحد العسال

  .، كبري القدروكان ثبتاً

  .أبو القاسم بن مندة، وأخوه عبد الوهاب، وحممد بن أمحد بن علي السمسار، وحممد بن حيىي الصفار، ومجاعة: حدث عنه

  .تويف سنة تسع وتسعني وثالث مئة

  ابن يونس

د بن شيخ اإلسالم يونس املنجم الكبري، مصنف الزيج احلاكمي، أبو احلسن علي بن حمدث مصر أيب سعيد عبد الرمحن بن الفقيه أمح
  .وأهل التنجيم خيضعون لفضيلة هذا التأليف. ابن عبد األعلى الصديف املصري

  .وله نظم رائق

ليس مرةً ثياب النساء، وضرب بالعود، وخبر، ورقب الزهرة، وكان يلبس حتت العمامة طرطوراً، كالبدو، وله إصابات عجيبة تضل 
  .اجلهلة

  .مان وقبله، فال حول وال قوة إال باهللاوقد عدله القاضي حممد بن النع

  .وله مساعات عالية

  .مات يف شوال سنة تسع وتسعني وثالث مئة

  الجيزي

  .القاضي اإلمام املقرىء األوحد، أبو عبد اهللا أمحد بن عمر بن حممد ابن عمر بن حمفوظ املصري اجليزي

  .تال علي أيب الفتح بن بدهن

  .وأمحد بن إبراهيم بن جامع، وأمحد بن مسعود الزبريي، والعالمة أيب جعفر بن النحاسأمحد بن زاد السريايف، : ومسع من

  .فارس بن أمحد الضرير، وأبو عمرو الداين، ومجاعة: حدث عنه

  .كتبنا عنه شيئاً كثرياً من القراءات واحلديث، وتويف سنة تسع وتسعني وثالث مئة: قال الداين

  .تويف يف شعبان سنة أربع مئة: وقيل

  .وأكرب شيخ له أبو الطاهر أمحد بن حممد املديين صاحب يونس بن عبد األعلى

  .روى عنه املصريون

  ابن أبي عمران
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  .اإلمام القدوة الرباين، احلافظ الرحال، أبو الفضل، أمحد بن أيب عمران، اهلروي الصرام، ااور، شيخ احلرم

  .أمحد بن بندار، ودعلج السجزي، وأيب القاسم الطرباين، وعدةخيثمة بن سليمان، وحممد بن أمحد احملبويب، و: حدث عن

  .وكان من أوعية احلديث، روى الكثري مبكة

    

أبو يعقوب القراب، وأبو نعيم األصبهاين، وعلي بن حممد احلنائي، وأبو علي األهوازي، وأبو الفضل بن بندار الرازي، : وحدث عنه
  .وآخرون

  .بار، وأخذ عنه خلق من املغاربة والرحالة، ووصفه األهوازي باحلفظوقد صحب حممد بن داود الدقي والك

  .تويف سنة تسع وتسعني وثالث مئة

  أبو علي البغدادي

  .الشيخ العامل الثقة، مسند أصبهان، أبو علي، احلسن بن علي بن أمحد بن سليمان بن البغدادي، الشطرجني، التاجر، نزيل أصبهان

  .بيد اهللا الرازي، وحدث أبومها األقرب علي بن أمحد عن أيب حامت الرازيحدث جدهم سليمان عن هشام بن ع

أبيه، والفضل بن اخلصيب، وأمحد بن موسى ابن إسحاق اخلطمي، وعبد اهللا بن حممد ابن أخي أيب زرعة، : روى أبو علي عن
وأمحد بن حممد اللنباين، وحممد بن عبد اهللا بن واحلسن ابن علي بن أيب احلناء املرداسي اهلمذاين، وأيب أسيد أمحد بن حممد بن أسيد، 

  .نبيل اهلمذاين، وأيب األسود عبد الرمحن بن الفيض، وأيب بكر حممد بن علي بن احلسني اهلمذاين، وأمحد بن حممد السحيمي، وعدة

  .حممود بن جعفر الكوسج، وابن مندة أبو القاسم، وعدة: حدث عنه

  .وهم بيت حديث وإسناد

  .نة تسع وتسعني وثالث مئة، وعاش أربعاً وتسعني سنة، رمحه اهللاتويف يف رجب س

  .أبو الطيب حممد بن أمحد بن إبراهيم عرف بسلة واحلسن بن عمر بن يونس، وأبو منصور بن شكرويه: وممن روى عنه

  خلف بن القاسم

  .ابن سهل احلافظ اإلمام املتقن أبو القاسم بن الدباغ األزدي األندلسي القرطيب

  .نة مخس وعشرين، وثالث مئةولد س

ومسع بدمشق أبا امليمون بن راشد، وعلي بن أيب العقب، ومجاعةً، ومبصر أبا بكر بن أيب املوت، ومحزة احلافظ، وابن الناصح، وسلم 
رواين، وأمحد بن الفضل، وأبا حممد بن الورد وعدة، ومبكة بكرياً احلداد واآلجري، وأبا احلسن اخلزاعي، وبقرطبة حممد بن معاوية امل

  .وكان من حبور الرواية. بن الشامة

  .عبد اهللا بن حممد بن الفرضي، وأبو عمرو الداين، وابن عبد الرب، وغريهم: روى عنه

مجع ابن الدباغ مسند أحاديث مالك، ومسند أحاديث شعبة، والكىن اليت للصحابة، وأقضية شريح، وكتاب : قال احلميدي
كتب باملشرق : أكثر عنه شيخنا أبو عمر، وكان ال يقدم عليه من شيوخه أحداً، وبالغ يف وصفه، وقالاخلائفني، وزهد بشر احلايف، 
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وقد كتب : عن حنو ثالث مئة شيخ، وكان من أعلم الناس برجال احلديث وأكتبهم له، وهو حمدث األندلس يف وقته قال احلميدي
  .عنه أبو الفتح عبد الواحد بن مسرور

  .أمحد بن صاحل تلميذ ابن جماهد:  على مجاعة منهموقرأ بالروايات: قلت

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني وثالث مئة

أخربنا أبو القاسم السبط، أنبأنا خلف احلافظ، أخربنا أبو حممد، عن أيب عمر احلافظ، أخربنا خلف : قرأت على حممد بن عطاء اهللا
 علي بن شعيب، حدثنا حممد بن حفص، حدثنا جراح بن حيىي، حدثنا عمر بن بن القاسم، حدثنا حممد بن موسى، حدثنا أمحد بن

الدعاء كله حمجوب حىت يكون أوله ثناًء على اهللا، : قار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمرو، مسعت عبد اهللا بن بسر يقول
  .وصالةً على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث يدعوه، فيستجاب الدعاء به

  .مإسناده مظل

  منصور بن عبد اهللا

  .ابن خالد بن أمحد بن خالد بن محاد، احلافظ، العامل الرحال، أبو علي الذهلي اخلالدي اهلروي

أيب سعيد بن األعرايب، وأيب نصر حممد بن محدويه املروزي، وعبد اهللا بن أحوص الدبوسي لقيه بسمرقند، واحلسن بن : حدث عن
 البختري، وأيب حامد بن بالل، وعبد اهللا بن عمر بن شوذب، وعبد اهللا بن يعقوب حممد بن عثمان الفسوي، وأيب جعفر بن

  .الكرماين، وإمساعيل الصفار، وأيب العباس األصم، وعبد املؤمن بن خلف النسفي، وابن السماك، وطبقتهم

  .وكتب الكثري وتعب

بد الرمحن بن حممد املؤدب، وجنيب بن ميمون الواسطي أبو يعلى بن الصابوين، وأبو حازم العبدوين احلافظ، وأبو سعيد ع: روى عنه
  .مث اهلروي، وعدد كثري، إال أنه غري ثقة

  .كذاب ال يعتمد عليه: قال أبو سعد اإلدريسي

مات يف احملرم سنة : روى عن منصور بن حممد البزدوي يعين صاحب البخاري مث قال: وذكره جعفر بن حممد املستغفري فقال
  .تويف سنة إحدى وأربع مئة: وقيل. اثنتني وأربع مئة

  ابن تركان

  .احملدث الصاحل الصدوق، أبو العباس، أمحد بن إبراهيم بن أمحد ابن تركان، التميمي اهلمذاين اخلفاف

    

  .أوس اخلطيب، وعبد الرمحن اجلالب، وأيب سهل بن زياد القطان، ودعلج السجزي، وطبقتهم: روى عن

  . بن عبد احلميد اجلريري، وأمحد بن عيسى بن عباد، ويوسف اخلطيب، وآخرونحممد بن عيسى، وأبو الفرج: وعنه

  .ثقة صدوق، ولد سنة سبع عشرة وثالث مئة، ومات يف ربيع األول سنة اثنتني وأربع مئة، وقربه يزار، رمحه اهللا: قال شريويه

  ملك سجستان
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تاين الفقيه، من جلة امللوك، له إفضال كثري على أهل امللك احملدث، صاحب سجستان، خلف بن أمحد بن حممد بن الليث، السجس
  .العلم

  .مولده يف سنة ست وعشرين وثالث مئة

حممد بن علي املاليين صاحب عثمان بن سعيد الدارمي، ومن عبد اهللا بن حممد الفاكهي املكي، وأيب علي بن الصواف، : ومسع من
  .وعلي بن بندار الصويف

  . وأبو يعلى بن الصابوين، وطائفةأبو عبد اهللا احلاكم،: روى عنه

  .وانتخب عليه الدارقطين

وامتدت دولته، مث حاصره السلطان حممود بن سبكتكني، يف سنة ثالث وتسعني، وآذاه، وضيق عليه، فرتل باألمان إليه، فبعثه 
  .نهر أيلك خان، فضيق عليهمكرماً يف هيئة جيدة إىل اجلوزجان، مث بعد أربع سنني وصف للسلطان أنه يكاتب سلطان ما وراء ال

وكان يف أيامه ملكاً جواداً مغشي اجلناب، مفضالً حمسناً ممدحاً، مجع عدةً من األئمة على تأليف تفسري عظيم حاو ألقوال املفسرين 
والنسخة به : قال. بلغين أنه أنفق عليهم يف أسبوع عشرين ألف دينار: فقال أبو النضر يف كتاب اليميين. والقراء والنحاة واحملدثني

عملت يف امللك خلف ثالثة أبيات، مل أبلغها إياه لكنها اشتهرت، فلم : أخربين أبو الفتح البسيت قال. بنيسابور تستغرق عمر الناسخ
  : أشعر إال بثالث مئة دينار بعثها إيل، وهي هذه

 بسؤدده على األسالف أربى  بن أحمد أحمد األخالف خلف

 مرٍب على اآلالف لكنّه  حدخلف بن أحمد في الحقيقة وا

 النّبي آلل عبد مناف مثل  آلل اللّيث أعالم الورى أضحى

  : وقد امتدحه البديع اهلمذاين وغريه، وفيه يقول الثعاليب

 تلين له األيام صعدته وال  من ذا الذي ال يذّل الدهر صعبته

 من فتح العذراء بلدته مملوك  ترى خلفاً شيخ الملوك غدا أما

  .تويف يف السجن يف رجب، سنة تسع وتسعني وثالث مئة، وورثه ابنه أبو حفص

مث ساق احلاكم يف ترمجته تسعة . قرأت عليه ببخارى انتخاب الدارقطين له، ومات شهيداً يف احلبس ببالد اهلند: قال احلاكم
  .أحاديث

بن طاهر، أخربنا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرمحن الواعظ سنة أخربنا أمحد بن هبة اهللا بقراءيت، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر 
إحدى ومخسني وأربع مئة، أخربنا األمري أبو أمحد خلف بن أمحد بن حممد بن خلف، حدثنا خلف بن حممد بن إمساعيل، حدثنا 

 بن دينار، عن خلف بن سليمان، حدثنا خلف بن حممد كردوس، حدثنا خلف بن موسى بن خلف العمي، حدثنا أيب، عن عمرو
غفر اهللا لك : قال. جار يل أمرين أن أستغفر له: من فالن ؟ قال: قال. اللهم اغفر يل ولفالن: ابن عباس أنه مسع رجالً يقول

جار يل أمرين أن : من فالن ؟ قال: قال. اللهم اغفر يل ولفالن: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً يقول. ولصاحبك
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  .غفر اهللا لك وله: الق. أستغفر له

  .هذا مسلسل خبمسة خلفني

  أبو حيان التوحيدي

كان من أعيان : الضال املوحد، أبو حيان، علي بن حممد بن العباس، البغدادي الصويف، صاحب التصانيف األدبية والفلسفية، ويقال
  .الشافعية

 الدين والورع عن القذف وااهرة بالبهتان، تعرض ألمور كان أبو حيان هذا كذاباً قليل: قال ابن بايب يف كتاب اخلريدة والفريدة
جسام من القدح يف الشريعة والقول بالتعطيل، ولقد وقف سيدنا الوزير الصاحب كايف الكفاة على بعض ما كان يدغله وخيفيه من 

نه على قبيح دخلته وسوء عقيدته، سوء االعتقاد، فطلبه ليقتله، فهرب، والتجأ إىل أعدائه، ونفق عليهم تزخرفه وإفكه، مث عثروا م
وما يبطنه من اإلحلاد، ويرومه يف اإلسالم من الفساد، وما يلصقه بأعالم الصحابة من القبائح، ويضيفه إىل السلف الصاحل من 

  .الفضائح، فطلبه الوزير املهليب، فاستتر منه، ومات يف االستتار، وأراح اهللا، ومل يؤثر عنه إال مثلبة أو خمزية

    

ابن الراوندي، وأبو حيان التوحيدي، وأبو العالء املعري، وأشدهم على اإلسالم : زنادقة اإلسالم ثالثة: قال أبو الفرج بن اجلوزيو
  .أبو حيان، ألما صرحا، وهو جممج ومل يصرح

قريظ اجلاحظ، فانظر إىل وكان من تالمذة علي بن عيسى الرماين، ورأيته يبالغ يف تعظيم الرماين يف كتابه الذي ألفه يف ت: قلت
  .وأجود الثالثة الرماين مع اعتزاله وتشيعه! املادح واملمدوح 

وأبو حيان له مصنف كبري يف تصوف احلكماء، وزهاد الفالسفة، وكتاب مساه البصائر والذخائر، وكتاب الصديق والصداقة، جملد، 
  .عباد وغري ذلكمثالب الوزيرين يعين ابن العميد وابن : وكتاب املقابسات، وكتاب

وهو الذي نسب نفسه إىل التوحيد، كما مسى ابن تومرت أتباعه باملوحدين، وكما يسمي صوفية الفالسفة نفوسهم بأهل الوحدة 
  .وباالحتادية

: مسعت أبا الفتح عبد الوهاب الشريازي بالري يقول: أنبأين أمحد بن أيب اخلري، عن حممد بن إمساعيل الطرسوسي، عن ابن طاهر

  .أناس مضوا حتت التوهم، وظنوا أن احلق معهم، وكان احلق وراءهم: عت أبا حيان التوحيدي يقولمس

  .أنت حامل لوائهم: قلت

. ال ربا يف الزعفران: أبو حيان من أصحابنا املصنفني، فمن غرائبه أنه قال يف بعض رسائله: قال الشيخ حميي الدين يف ذيب األمساء

  .روذيووافقه عليه أبو حامد امل

مسع جعفراً اخللدي، وأبا . وكان فقرياً صابراً متديناً، صحيح العقيدة: قال. له املصنفات احلسنة كالبصائر وغريها: وقال ابن النجار
علي بن يوسف الفامي، وحممد بن منصور بن : روى عنه. بكر الشافعي، وأبا سعيد السريايف، والقاضي أمحد بن بشر العامري

 بن حممد الداوودي، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وحممد بن إبراهيم بن فارس الشريازيون، وقد لقي جيكان، وعبد الكرمي
  .الصاحب بن عباد وأمثاله
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  .قد مسع منه أبو سعد عبد الرمحن بن ممجة األصبهاين، وذلك يف سنة أربع مئة، وهو آخر العهد به: قلت

  .يب حيان بنكت عجيبةكان نصر بن عبد العزيز ينفرد عن أ: وقال السلفي

قرأت الرسالة يعين املنسوبة إىل أيب بكر : مسعت أبا سعد املاليين يقول: وقال أبو نصر السجزي احلافظ فيما يأثروه عنه جعفر احلكاك
 هذه الرسالة عملتها رداً على الرافضة، وسببه أم كانوا: وعمر مع أيب عبيدة إىل علي رضي اهللا عنهم على أيب حيان، فقال

  .حيضرون جملس بعض الوزراء، وكانوا يغلون يف حال علي، فعملت هذه الرسالة

  .قد باء باالختالف على علي الصفوة، وقد رأيتها وسائرها كذب بني: قلت

  هشام المؤيد باهللا

جال الدهر رأياً ابن املستنصر صاحب األندلس، بايعوه صبياً، فقام بتشييد الدولة احلاجب املنصور حممد بن أيب عامر، فكان من ر
وحزماً، ودهاًء وشجاعةً وإقداماً أعين احلاجب فعمد أول تغلبه إىل خزائن كتب احلكم، فأبرز ما فيها مبحضر من العلماء، وأمر 

بإفراز ما فيها من تصانيف األوائل والفالسفة، حاشا كتب الطب واحلساب، وأمر بإحراقها، فأحرقت، وطمر بعضها، ففعل ذلك 
  .لعوام، وتقبيحاً ملذهب احلكمحتبباً إىل ا

  .ومل يزل املؤيد باهللا هشام غائباً عن الناس ال يظهر وال ينفذ أمراً

وكان ابن أيب عامر ممن طلب العلم واألدب، ورأس وترقى، وساعدته املقادير، واستمال األمراء واجليش باألموال، ودانت هليبته 
وبقي املؤيد معه صورةً بال معىن، ألن املؤيد كان أخرق، ضعيف الرأي، وكان الرجال، وتلقب باملنصور، واختذ الوزراء لنفسه، 

للمنصور نكاية عظيمة يف الفرنج، وله جملس يف األسبوع جيتمع إليه فيه الفضالء للمناظرة، فيكرمهم وحيترمهم ويصلهم، وجييز 
من عظماء الروم ذات حسن ومجال بعشرين ديناراً، الشعراء، افتتح عدة أماكن، ومأل األندلس سبياً وغنائم، حىت بيعت بنت عظيم 

وكان إذا فرغ من قتال العدو، نفض ما عليه من غبار املصاف، مث جيمعه وحيتفظ به، فلما احتضر أمر مبا اجتمع له من ذلك بأن يذر 
  .ة ثالث وتسعني وثالث مئةعلى كفته، وغزا نيفاً ومخسني غزوةً، وتويف مبطوناً شهيداً وهو بأقصى الثغر، بقرب مدينة سامل، سن

فال خيالفه . أمر أمري املؤمنني بكذا، وى عن كذا: وكان أول شيء حاجباً للمؤيد باهللا، فكان يدخل عليه القصر، وخيرج فيقول
أحد، وال يعترض عليه معترض، وكان مينع املؤيد من االجتماع بالناس، وإذا كان بعد مدة ركبه، وجعل عليه برنساً، وألبس 

  .ريه مثله، فال يعرف املؤيد من بينهن، فكان خيرج يترته يف الزهراء، مث يعود إىل القصر على هذه الصفةجوا

    

وجرى على منوال والده، فكان . أبو مروان عبد امللك بن حممد: وملا تويف احلاجب ابن أيب عامر، قام يف منصبه ابنه امللقب باملظفر
ب به املثل، لكنه كان من الشجعان املذكورين، فدامت األندلس يف أيامه يف خري ذا سعد عظيم، وكان فيه حياء مفرط يضر

  .وخصب وعز إىل أن مات يف صفر، سنة تسع وتسعني وثالث مئة

وقام بتدبري دولة املؤيد باهللا الناصر عبد الرمحن أخو املظفر املذكور املعروف بشنشول، فعتا ومترد، وفسق وتك، ومل يزل باملؤيد 
  .حىت خلع نفسه من اخلالفة، وفوضها إىل شنشول هذا مكرهاً، يف مجادى اآلخرة، سنة تسع وتسعني وثالث مئةباهللا 

شنجول وهو أصح أن أباه املنصور غزا غزوة الربرت، وهو مكان مضيق بني جبلني ال ميشيه إال فارس : ومن قصة شنشول ويقال
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يام وبناء الدور والسور، واختط قصراً لنفسه، وكتب إىل ابنه ومواله واضح بعد فارس، فالتقى الروم هناك، مث نزل، وأمر برفع اخل
فلما علمت . وملا أبصرت بالد أرغون، استقصرت رأي اخللفاء يف ترك هذه اململكة العظيمة: بالنيابة على البالد، يقول يف كتابه

فالتقوه يف . إن هذا لعار:  ملكهم الذي من ذرية هرقل، فقالواالروم بعزمه، رغبوا إليه يف أداء القطيعة، فأىب عليهم إال أن يهبوه ابنة
أمم ال حتصى يف وسط بالدهم، وهو يف عشرين ألف فارس، فكان للمسلمني جولة، فثبت املنصور وولداه، وكاتبه ابن برد، 

رين، ونزل النصر، مث حاصر والقاضي ابن ذكوان يف مجاعة، فأمر أن تضرب خيمة له، فرآها املسلمون، فتراجعوا، فهزم اهللا الكاف
مدينةً هلم، فلما هم بالظفر، بذلوا له ابنة امللك، وكانت يف غاية اجلمال والعقل، فلما شيعها أكابر دولتها، سألوها الرب والعناية م، 

  .بهفولدت للمنصور شنجول هذا، وهو لقب جلده ألمه لقب هو . اجلاه ال يطلب بأفخاذ النساء بل برماح الرجال: فقالت

يفرح الناس وأبكي ؟ إن ابين أسري يف ! يا منصور : أنه قدم من غزوة، فتعرضت له امرأة عند القصر، فقالت: ومن مفاخر املنصور
  .فثىن عنانه وأمر الناس بغزو اجلهة اليت فيها ابنها. بالد الروم

حلف أال يرحل إال بابنه، فسلموه إليه، فأمر وقد عصاه مرةً ولد له، فهرب، وجلأ إىل ملك مسورة، فغزاها املنصور، وحاصرها، و
  .بقتله، فقتل بقرب مسورة

أنه أحيط به يف مدينة فتة، فرمى بنفسه من أعلى جبلها، وصار يف عسكره، فبقي مفدع القدمني ال يركب، إمنا : ومن رجلة املنصور
  .مة العلية، والشجاعة الزائدةيصنع له حممل على بغل يقاد به يف سبع غزوات وهو بضعة حلم، فانظر إىل هذه اهل

    

وكان موته آخر الصالح وأول الفساد باألندلس، ألن أفعاله كانت حسنةً يف احلال، فاسدةً يف املآل، فكانت قبله القبائل، كل قبيلة 
زن عشرين يف مكان، فإذا كان غزو، وضعت اخللفاء على كل قبيلة عدداً، فيغزون، فلما استوىل املنصور، أدخل من صنهاجة ونف

ألفاً إىل األندلس، وشتت العرب عن مواضعها، وأمخلهم، وأبقى على نفسه لكونه ليس من بيوت امللك، مث قتل يف بين أمية مجاعةً، 
واحتاط على املؤيد، ومنعه من االجتماع بأحد، ورمبا أخرجه هلم يف يوم العيد للهناء، فلما مات املنصور وابنه املظفر أبو مروان، 

نظام، وشرع الفساد، وهلك الناس، فقام شنجول وطغى وبغى، وفعل العظائم، واملؤيد باهللا حتت االحتجار، فدس على اخنرم ال
املؤيد من خوفه وهدده، وأعمله أنه عازم على قتله إن مل يوله عهده، مث أمر شنجول القضاة واألعالم باملثول إىل القصر الذي 

باً قرىء بينهم بأن املؤيد قد خلع نفسه، وسلم األمر إىل الناصر لدين اهللا عبد الرمحن بن أيب بالزهراء، فأخرج هلم املؤيد، وأخرج كتا
فشهد من حضر بذلك على املؤيد، وأخذ الناصر هذا يف التهتك والفسق، وكان زيهم املكشوفة، فأمر جنده حبلق الشعر، . عامر

، لفوا العمائم بال صنعة، وبقوا ضحكةً، مث سار غازياً، فجاءه اخلرب ولبس العمائم تشبهاً ببين زيري، فبقوا أوحش ما يكون وأمسجه
بأن حممد بن هشام بن عبد اجلبار األموي ابن عم املؤيد باهللا قد توثب بقرطبة، وهدم الزهراء، وأقام معه القاضي ابن ذكوان، وأنفق 

 ركب، وقصد دار وايل قرطبة، فقطع رأسه، فخرج األموال يف الشطار، فاجتمع له أربع مئة رجل، وأخذ يرتب أموره يف السر، مث
فخرج يطلب أمانه، . أذل نفسه، وأذلنا بضعفه: فقال. أين املؤيد باهللا ؟ أخرجه: إليه األستاذ جوذر الكبري، فقال له حممد بن هشام

لفقيه، وابن ذكوان مث طلب ابن املكوي ا. أنا إمنا قمت ألزيل الذل عنك، فإن خلعت نفسك طائعاً، فلك كل ما حتب: فقال
القاضي والوزراء، فدخلوا على املؤيد، فشهدوا عليه بتفويض األمر إىل ابن عمه هذا، وضعف أمر شنجول، وظفر به حممد، فذحبه 

  .يف أثناء هذا العام، وله بضع وعشرون سنة
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مخس مئة ألف دينار، وختنوا معه مخس كان ختان شنشول يف سنة مثانني وثالث مئة، فانتهت النفقة يومئذ إىل : قال ابن أيب الفياض
  .مئة وسبعةً وسبعني صبياً

وأما حممد بن هشام بن عبد اجلبار بن الناصر لدين اهللا عبد الرمحن، فتلقب باملهدي، ونصب الديوان، واستخدم، فلم يبق زاهد وال 
بة، وبايعوه، فأمر بنهب دور آل املنصور أيب جاهل وال حجام حىت جاءه، فاجتمع له حنو من مخسني ألفاً، ودانت له الوزراء والصقال

وصل منها إىل خزانة املهدي هذا مخسة آالف : فقيل. عامر، وانتهب مجيع ما يف الزهراء من األموال والسالح، وقلعت األبواب
 ابن ذكوان ألف دينار سوى الفضة، وصلى بالناس اجلمعة بقرطبة، وقرىء كتابه بلعنة شنشول، مث سار إىل حربه، فكان القاضي

وكان شنشول قد استعان بعسكر الفرنج ألن أمه منهم، وقام معه ابن غومش، فجاء إىل . هو كافر: حيرض على قتاله، ويقول
فأىب، ومال إىل دير شربش جوعان سهران، فأنزل له راهب . ارجع بنا قبل أن تؤخذ: قرطبة، فتسحب جنده، فقال له ابن غومش

كر، وجاء حلربه ابن عم املهدي وحاجبه حممد بن املغرية األموي، فقبض عليه، فظهر منه اجلزع، دجاجةً وخبزاً، فأكل وشرب وس
فلما استوثق األمر . هذا شنشول املأبون املخذول: مث ضربت عنقه، وطيف برأسه. أنا يف طاعة املهدي: وقبل قدم ابن املغرية، وقال

  .لللمهدي، أظهر من اخلالعة والفساد أكثر مما عمله شنشو

فقام على املهدي ابن عمه هشام بن سليمان بن الناصر لدين اهللا، يف شوال سنة تسع وتسعني، وقام مع الرببر، وأسر : قال احلميدي
  .هشام هذا، فقتله املهدي

    

هذا : ، وقالزاد املهدي يف الغي وأخذ احلرم، وعمد إىل نصراين يشبه املؤيد باهللا، ففصده حىت مات، وأخرجه إىل الناس: وقال غريه
فصلى عليه، ودفنه، وقدم على املهدي رسول فلفل بن سعيد الزنايت صاحب طرابلس داخالً يف طاعته، يلتمس إرسال سكة . املؤيد

على امسه ليعينه على باديس، فغلب باديس على طرابلس ومتلكها، وكتب إىل ابن عمه محاد ليغري القبائل على املهدي خلذالنه، قد 
حممد بن : بر الذي حوله، ولوح بذلك، فهذا سبب خروجهم عليه مع ابن عمه هشام بن سليمان، فقتلوا أوالً وزيريههم بالغدر بالرب

دري، وخلف بن طريف، وأحرقوا السراجني، وعربوا القنطرة، مث ختاذلوا عن هشام حىت قتل، وحتيز جلهم إىل قلعة رباح، فهرب 
املستعني باهللا، ومجعوا له ماالً، حىت :  وهو ابن أخي هشام املقتول، فبايعوه، ومسوهمعهم سليمان بن احلكم بن سليمان بن الناصر،

صار له حنو من مئة ألف دينار، فتوجه بالرببر إىل طليطلة، فتملكها، وقتل واليها، فجزع املهدي، واعتد للحصار، وجترأت عليه 
رف قرطبة، فربز حلربه عسكر املهدي، فناجزهم سليمان، فكان العامة، مث بعث عسكراً، فهزمهم سليمان املستعني، مث سار حىت شا

من غرق منهم يف الوادي أكثر ممن قتل، وكانت وقعة هائلة هلك فيها خلق من األخيار واألئمة واملؤذنني، فلما أصبح املهدي باهللا، 
هذا أمري : اس، وأقبل قاضي اجلماعة يقولأخرج للناس اخلليفة املؤيد باهللا هشام بن احلكم، الذي كان أظهر هلم موته، فأجلسه للن

مث خرج أهل ! باألمس تصلي عليه، واليوم حتييه ؟: يا ابن ذكوان: فقال له الرببر. املؤمنني، وإمنا حممد بن هشام بن عبد اجلبار نائبه
ارة، ووارى الناس قتالهم، قرطبة إىل املستعني، سليمان فاحسن ملقاهم واختفى حممد املهدي واستوثق أمر املستعني ودخل قصر اإلم

فكانوا حنواً من اثين عشر ألفاً، مث تسحب املهدي إىل طليطلة، فقاموا معه، وكتب إىل الفرنج، ووعدهم باألموال، فاجتمع إليه خلق 
 يف عظيم، وهو أول مال انتقل من بيت املال باألندلس إىل الفرنج، وكانت الثغور كلها باقيةً على طاعة املهدي، فقصد قرطبة

جحفل عظيم، فالتقى اجلمعان على عقبة البقر على بريد من قرطبة، فاقتتلوا أشد قتال، فازم سليمان املستمعني، واستوىل املهدي 
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على قرطبة ثانياً، مث خرج بعد أيام إىل قتال مجاهري الرببر، فالتقاهم بوادي آره، فهزموه أقبح هزمية، وقتل من جنده الفرنج ثالثة 
 خلق، فجاء إىل قرطبة، مث وثب عليه العبيد، فضربت عنقه، وقطعت أربعته، وكفى اهللا شره يف ثامن ذي احلجة عام آالف، وغرق

  .أربع مئة، وعاش أربعاً وثالثني سنة

 إىل أعيد املؤيد باهللا إىل اخلالفة يف آخر سنة أربع مئة، فحاصرته جيوش الرببر مع سليمان املستعني مدةً، واتصل ذلك: قال احلميدي
أن طائفةً وثبوا على : وقرأت خبط أيب الوليد بن احلاج. شوال سنة ثالث وأربع مئة، فدخل الرببر قرطبة بالسيف، وقتل املؤيد باهللا

املهدي، فقتلوه، وأخرجوا املؤيد باهللا، فطري عنرب رأس املهدي بني يدي املؤيد، وسكن الناس، وكتب املؤيد إىل الرببر ليدخلوا يف 
أبوا، وصار يركب ويظهر، فهابه الناس، وعاثت الرببر، وعملت ما ال يعمله مسلم، ونازلوا قرطبة سنة اثنتني وأربع مئة، الطاعة، ف

واشتد القحط والبالء، وفين الناس، ودخل الرببر بالسيف يف سنة ثالث، فقتلوا حىت الولدان، وهرب اخللق، وهرب املؤيد باهللا إىل 
  .لدنيا عزيزاً وذليالً، والعزة هللا مجيعاًاملشرق، فحج، ولقد تصرف يف ا

  .أما املؤيد، فانقطع خربه، ونسي ذكره: وقال غريه

إن املؤيد باهللا هرب بنفسه من قرطبة، فلم يزل فاراً ومستخفياً حىت حج، وكان معه كيس جوهر، : وقال عزيز يف تاريخ القريوان
حتسن : رم، وأقام يومني مل يطعم طعاماً، فأتى املروة، فلقيه رجل، فقال لهفشعر به حرابة مكة، فأخذوه منه، فمال إىل ناحية من احل

فأتاه به، فأكله، . عجل القرص، فإين جائع: فذهب به، فلم حيسن اجلبل، وشارط على درهم ورغيف، فقال. جتبل الطني ؟ قال نعم
ى، فرأى رجالً يعمل احلصر، فنظر إليه وعمل حىت تعب، وهرب، وخرج مع الركب إىل الشام يف أسوأ حال، فقدم القدس، فمش

: فتكون عندي تناولين احللفاء وأعطيك أجرةً ؟ قال: قال. ال: حتسن هذه الصنعة ؟ قال: قال. من أنت ؟ قال غريب: الرجل، فقال

لس يف سنة أربع فأقام عنده يعاونه، ويأكل معه، فتعلم صنعة احلصر، وأقام بالقدس سنني، ومل يدر به أحد، مث رجع إىل األند. نعم
  .وعشرين وأربع مئة

    

: أخلوقة مل يسمع مبثلها: فهذا نص ما رواه مشايخ أهل األندلس، والذي ذكره ابن حزم يف كتاب نقط العروس أنه قال: قال عزيز

ندلس يف ظهر رجل يقال له خلف احلصري بعد اثنتني وعشرين سنة من موت املؤيد باهللا هشام، فبويع له، وخطب له على منابر األ
  .أوقات شىت، وادعي أنه املؤيد باهللا هشام، وسفكت الدماء، وتصادمت اجليوش يف أمره

فأقام املدعى أنه هشام نيفاً وعشرين سنة والقاضي حممد بن إمساعيل ابن عباد كالوزير بني يديه واألمر إليه، فاستقام : قال عزيز
  .حلساد إىل أن مات هشامبذلك البن عباد أكثر بالد األندلس، ودفع عنه كالم ا

هذه احلكاية شبه خرافة، ومن بعد سنة ثالث وأربع مئة انقطع خرب املؤيد باهللا، وانتقل إىل اهللا، وأظنه قتل سراً، فكان له : قلت
ماً ملن حينئذ مخسون سنة، وكان ضعيف الرأي، قليل العقل، يصدق مبا ال يكون، وله مة يف مجع البقر البلق، وأعطى مرةً ماالً عظي

هذا من شعر النيب : وأتاه آخر بشعر قال. هذا من الصخرة: جاءه حبافر محار، وزعم أنه حافر محار العزير، وأتاه آخر حبجر، فقال
بل خنقه املهدي، وأخرجه : وقال بعض الناس. كان املنصور مينع الناس من االجتماع به: فقيل هلذا السبب. صلى اهللا عليه وسلم

، فاهللا أعلم، وباجلملة فالذي جرى على أهل األندلس من جندها الرببر ال حيد وال يوصف، عملوا ما يصنعه كفار ميتاً كما ذكرنا
  : الترك وأبلغ، وأحرقوا الزهراء وجامعها وقصورها، وكانت أحسن مدينة يف الدنيا وأطراها، قال ابن نبيط
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  الفأر والبربر والجراد  من طبعها الفساد ثالثةٌ

دخلت الرببر قرطبة وعليهم سليمان املستعني يف شوال :  الدين عبد الواحد بن علي التميمي املراكشي يف كتاب املعجبوقال حميي
  .سنة ثالث وأربع مئة، فقتلوا املؤيد باهللا، وقتل يف هذه الكائنة بقرطبة من أهلها نيف وعشرون ألفاً

  سليمان المستعين باهللا

  .ين اهللا عبد الرمحن بن حممد، األموي املرواينابن احلكم بن سليمان بن الناصر لد

دانت له األندلس سنة ثالث وأربع مئة كما ذكرنا، جال بالرببر يفسد وينهب البالد، ويعمل كل قبيح، وال يبقي على أحد، فكان 
اً على سبتة وطنجة وتلك من مجلة جنده القاسم وعلي ابنا محود بن ميمون العلوي اإلدريسي، فجعلهما قائدين على الرببر، وأمر علي

  .العدوة، وأمر القاسم على اجلزيرة اخلضراء

مل يزل املستعني جيول بالرببر يفسد وينهب، ويقفر املدائن والقرى بالسيف، ال يبقي معه الرببر على صغري وال كبري، : قال احلميدي
مجاعةً، فاستجاب له خلق، وبايعوه، فعدى من إىل أن غلب على قرطبة، مث إن علي بن محود اإلدريسي طمع يف اخلالفة، وراسل 

سبتة إىل األندلس، فبايعه متويل مالقه، واستحوذ على الكبار، وزحف إىل قرطبة، فجهز املستعني حلربه ولده حممد بن سليمان، 
ه احلكم وهو شيخ يف فالتقوا، فازم حممد، وهجم ابن محود، فدخل قرطبة يف احلال، وظفر باملستعني، فذحبه بيده صرباً، وذبح أبا

  .عشر الثمانني، وذلك يف احملرم، سنة سبع وأربع مئة، وانقضت دولة املروانية يف مجيع األندلس

  .وكان املستعني أديباً شاعراً، عاش نيفاً ومخسني سنة

  : وله تيك األبيات املشهورة

 لحظ فواتر األجفان وأهاب  يهاب اللّيث حد سناني عجباً

 سوى اإلعراض والهجران منها   متهيباًاألهوال ال وُأقارع

 الوجوه نواعم األبدان زهر  نفسي ثالثٌ كالدمى وتملكت

 فوق أغصاٍن على كثبان من  ككواكب الظّلماء لحن لناظٍر

 وهذي ُأخت غصن البان حسناً  الهالل وتلك بنت المشتري هذي

 بسلطاٍن على سلطاني فقضى  فيهن السلو إلى الصبا حاكمت

 عاش الهوى في غبطٍة وأمان  وإذا تجارى في الهوى أهل الهوى

  علي بن حمود بن ميمون

ابن أمحد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد اهللا احملض بن احلسن املثىن بن رحيانة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .ي، العلوي اإلدريسيوسلم احلسن بن علي بن أيب طالب، الناصر لدين اهللا، اهلامش
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استوىل على األمر بقرطبة يف أول سنة سبع وأربع مئة كما قدمنا، وكانت دولته اثنني وعشرين شهراً، مث خالف عليه املوايل الذين 
قبوه قاموا بنصره وبيعته، فخرجوا عليه، وقدموا عليه األمري عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن الناصر لدين اهللا األموي، ول

باملرتضى، وزحفوا إىل غرناطة، مث ندموا على تقدميه ملا رأوا من قوته وصرامته وثبات جأشه، فخافوا من غائلته، ففروا عنه، ودسوا 
  .عليه من قتله غيلة

  .وأما علي بن محود، فوثب عليه غلمان له صقالبة يف احلمام، فقتلوه يف آخر سنة مثان وأربع مئة

  .ملعتلي وإدريس، فشيخنا جعفر ابن حممد اإلدريسي من ذريته، حدثنا مبصر عن ابن باقاوخلف من األوالد حيىي ا

  القاسم بن حمود بن ميمون

  .اإلدريسي، وايل إمرة األندلس بعد مقتل أخيه علي بن محود سنة مثان

ربع مئة، يف ربيع األول، فخرج عليه وكان هادئاً ساكناً، أمن الناس معه، وكان يتشيع قليالً، فبقي يف امللك إىل سنة اثنيت عشرة وأ
ابن أخيه حيىي بن علي بن محود املعتلي، فهرب القاسم من غري قتال إىل إشبيلية، فاستمال الرببر، ومجع وحشد، وجاء إىل قرطبة، 

لى بلد من فهرب منه املعتلي، مث اضطرب أمر القاسم بعد قليل، وخذله الرببر، وتفرقوا يف سنة أربع عشرة، وتغلبت كل فرقة ع
األندلس، وجرت خطوب وأمور يطول شرحها، فلحق القاسم بشريش، فقصده املعتلي، وحاصره، فظفر به، وسجنه دهراً، وأما 

قاضي البلد حممد بن إمساعيل بن عباد، وحممد بن يرمي األهلاين، : أهل إشبيلية، فطردوا عنها ابين القاسم بن محود، وأمروا عليهم ثالثةً
إنه املؤيد كما قدمنا، ومتلك : ن الزبيدي، فساسوهم، مث متلك عليهم القاضي، وأظهر هلم ذلك احلصري الذي يقالوحممد بن احلس

مالقة حيىي املعتلي واجلزيرة اخلضراء، وغلب أخوه إدريس بن علي بن طنجة، وطال أسر القاسم، وعاش مثانني سنة، مث خنق يف سنة 
  .إحدى وثالثني وأربع مئة

  ن حمود المعتلي باهللايحيى بن علي ب

  .أبو زكريا العلوي احلسين اإلدريسي، وأمه علوية أيضاً

غلب على أكثر األندلس، وتسمى باخلالفة، واستناب على قرطبة األمري عبد الرمحن بن أيب عطاف إىل سنة سبع عشرة، مث قطعت 
ليه احلصون والقالع، وعظم سلطانه، مث قصد إشبيلية، دعوته عن قرطبة فتردد عليها بالعساكر إىل أن أطاعته مجاعة الرببر وسلموا إ

فحاصرها، فخرج منها فوارس وهو حينئذ سكران، فحمل عليهم وكانوا قد أكمنوا له، فقتلوه يف احملرم، سنة سبع وعشرين وأربع 
  .مئة

اختاروا عبد الرمحن بن هشام بن عبد وملا ازم الرببر مع القاسم بن محود بن قرطبة، اتفق رأي أهلها على رد األمر إىل بين أمية، ف
  .اجلبار بن الناصر لدين اهللا أخا املهدي، فبايعوه يف رمضان سنة أربع عشرة، ولقبوه باملستظهر باهللا، وله اثنتان وعشرون سنة

أبو حممد بن حزم مث قام عليه نسيبه حممد بن عبد الرمحن يف طائفة من سفلة العوام، فقتلوا املستظهر بعد شهرين، وكان قد وزر له 
  .كان يف غاية األدب والبالغة والذكاء، رمحه اهللا: الظاهري، فأثىن على املستظهر، وقال

وقوي أمر حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن الناصر األموي، ولقبوه باملستكفي باهللا، فبويع وله مثان وأربعون سنة، فتملك ستة 
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محد بن خالد احلائك، مث قتل وزيره، وخلع هو، وسجنوه ثالثاً مل يطعموه فيها شيئاً، مث أشهر، وكان أمحق، قليل العقل، وزر له أ
  .بل سم يف دجاجة، فهلك، وعاد أمر الناس إىل املعتلي: نفوه املعثر، فلحق بالثغور، وأضمرته البالد، وقيل

ر أبو احلزم جهور بن حممد بن جهور، وبايعوا أبا فلما غاب املعتلي، أمجع أهل قرطبة على رد األمر إىل بين أمية، وض بذلك الوزي
بكر هشام بن حممد بن عبد امللك بن الناصر لدين اهللا، ولقب باملعتد باهللا يف ربيع األول سنة مثاين عشرة، وله أربع ومخسون سنة، 

ة من اجلند، وجرت أمور يطول فبقي ينتقل يف الثغور، ودخل قرطبة يف آخر سنة عشرين، فلم يلبث إال يسرياً حىت قامت عليه طائف
شرحها، مث خلعوه، وأخرج من قصره والنساء مهتكات حافيات، إىل أن دخلوا اجلامع يف هيئة السبايا، فبقوا هنالك أياماً يتعطف 
عليهم الناس بالطعام إىل أن خرجوا من قرطبة، فلحق هشام هذا بابن هود املتغلب على سرقسطة وال ردة وطرطوشة، فأقام عنده 

  .إىل أن مات سنة سبع وعشرين يف العام الذي قتل فيه املعتلي

  .فهذا آخر ملوك بين أمية مطلقاً، وتفرقت الكلمة، وصار يف األندلس عدة ملوك

    

  جهور بن محمد بن جهور

ليها، لكنه من الرئيس أبو احلزم القرطيب الوزير، من بيت رئاسة ووزارة، من دهاة الرجال وعقالئهم، دبر أمر قرطبة، واستوىل ع
عقله مل يتسم باإلمرة، ورتب البوابني واحلشم على باب القصر، ومل ينتقل من بيته، وأنفق يف اجلند األموال، وأقام العمال، وفرق 

  .العدد على العامة

  . مئةوكان على طريقة الرؤساء الصاحلني، فاستمر أمر الناس معه مستقيماً إىل أن تويف يف صفر، سنة مخس وثالثني وأربع

  .فقام بعده ابنه الرئيس أبو الوليد حممد بن جهور، فجرى يف السياسة على منهاج أبيه سواء، وبقي كذلك مدة سنني

: روى عنه. وكان والده أبو احلزم من كبار العلماء روى عن أيب عبد اهللا بن مفرج، وخلف بن القاسم، وعباس بن أصبغ، ومجاعة

  .حممد بن عتاب، وغريه

  .ر وزراء دولة ابن أيب عامروكان من صغا

فاستقل بالسلطنة، واستراح من امسها، وكان جيعل ارتفاع . أنا ممسك أمر الناس إىل أن يتهيأ هلم من يصلح للخالفة: وكان يقول
  .األموال ودائع عند التجار ومضاربة

  .ش إحدى وسبعني سنةوكان يعود املرضى، ويشهد اجلنائز وهو بزي الصاحلني، وله هيبة عظيمة، وأمر مطاع، عا

  : وأما ابنه

  أبو الوليد

  .فحكم على قرطبة مثانية أعوام، فقصده ابن عباد، وقهره، وأخذ البلد، مث سجن أبا الوليد يف حصن

  .وعين باحلديث. وكان قد قرأ على مكي بن أيب طالب، ومسع من أيب املطرف القنازعي، ويونس بن عبد اهللا بن مغيث، وطائفة

  .بن عباد إىل أن مات يف نصف شوال، سنة اثنتني وستني وأربع مئةفبقي يف سجن ا
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بل غلب على قرطبة املأمون بن ذي النون صاحب طليطلة، وقام بعده ابن عكاشة الرببري، مث غلب عليها أبو القاسم بن : وقيل
  .عباد، وصارت تبعاً إلشبيلية

  إدريس بن علي بن حمود الحسني

 ملا قتل أخوه بادر أبو جعفر أمحد بن موسى بن بقنة، وجنا الصقليب اخلادم، فأتيا مالقة وهي دار اإلدريسي، أخو املعتلي باهللا،
  .ملكهم، فأخربا إدريس بن علي بقتل أخيه وكان بسبتة، فدخل األندلس

  .بويع مبالقة باخلالفة، ولقب باملتأيد، باهللا، وجعل ابن أخيه حسن بن املعتلي والياً على سبتة

د بإدريس حممد الرببري على حرب عسكر إشبيلية، فأمده جبيش عليهم ابن بقنة، فهزموا عسكر إشبيلية، وكان عليه مث إنه استنج
إمساعيل ولد القاضي ابن عباد، وقتل إمساعيل، ومحل رأسه إىل إدريس بن علي، فوافاه وهو عليل، فلم يعش إال يومني ومات، 

  .سن الذي لقب بالساميوخلف من الولد حممداً الذي لقب باملهدي، واحل

وكان املعتلي باهللا قد اعتقل حممداً وحسناً ابين عمه القاسم بن محود باجلزيرة اخلضراء، ووكل ما رجالً من املغاربة، فحني بلغه 
الطاعة هذان سيداكم، فسارعوا إىل : خرب مقتل املعتلي مجع من كان يف اجلزيرة من الرببر والسودان، وأخرج حممداً وحسناً، وقال

فبويع حممد، ومتلك اجلزيرة، لكنه مل يتسم باخلالفة، وأما أخوه احلسن، فأقام معه مدةً، مث تزهد، وليس الصوف، وفرغ عن . هلما
  .الدنيا، وحج بأخته فاطمة

 وملا بلغ جنا الصقليب وهو بسبتة موت إدريس، عدى إىل مالقة ومعه حسن بن حيىي بن علي، فخارت قوى ابن بقنة، وهرب،

فتحصن حبصن ملارش وهو على بريد من مالقة، فبويع احلسن بن حيىي باخلالفة، وتسمى باملستعلي، مث آمن ابن يقنة، فلما قدم عليه 
  .قتله، مث قتل ابن عمه حيىي بن إدريس بن علي، ورجع جنا إىل سبتة، مث هلك حسن املستعلي بعد سنتني

من السجن إدريس، ابن املعتلي، فبايعوه، وتلقب بالعايل، وكان ذا رأفة ورقة، لكن فجاز جنا ليملك البالد، فقتله الرببر، وأخرجو 
مث إن الرببر مقتوه، وأمجعوا على حممد بن القاسم بن . كان دينء النفس يقرب السفل، وال حيجب حرمه عنهم، وله تدبري سيء

 األمر يف غاية األخلوقة، أجتمع يف الوقت أربعة يدعون محود اإلدريسي الكائن باجلزيرة اخلضراء، فبايعوه، ولقبوه باملهدي، وصار
بأمري املؤمنني يف رقعة من األندلس، مقدار ما بينهم ثالثون فرسخاً يف مثلها، مث افترقوا عن حممد بعد أيام، ورد خاسئاً، فمات غماً 

  .بعد أيام، وخلف مثانية أوالد

  .د بن القاسم اإلدريسيفتوىل أمر اجلزيرة اخلضراء، بعده ولده القاسم بن حمم

    

وويل مالقة حممد بن إدريس بن املعتلي، فبقي عليها إىل أن مات سنة مخس وأربعني وأربع مئة، وعزل أبوه هذه املدة، مث ردوه بعد 
العدوة، ولده إىل إمرة مالقة، فهو آخر من ملكها من اإلدريسيني، فلما مات اجتمع رأي الرببر على نفي اإلدريسية عن األندلس إىل 

واالستبداد بضبط ما بأيديهم من املمالك، ففعلوا ذلك، فكانت اجلزيرة وما واالها إىل تاكزونة، ومالقة وغرناطة إىل قبيلة أخرى، 
ومل يزالوا كذلك إىل أن قوي املعتضد باهللا عباد بن القاضي بن عباد، وغلب على األندلس، فأجالهم عنها، وذلك مذكور يف تاريخ 
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ه، وغلب على كل قطر متغلب تسمى باملأمون، ومنهم من تسمى باملعتصم، وآخر باملتوكل، حىت قال احلسن بن احلميدي وغري
  : رشيق

 معتصٍم فيها ومعتضد سماع  يزهدني في أرض أندلٍس مما

  كالهر يحكي انتفاخاً صولة األسد  مملكٍة في غير موضعها ألقاب

  النوقاتي

  .قرية من قرى سجستان: ونوقات. ر، حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان النوقايت السجستايناحملدث احلافظ األديب، أبو عم

عبد املؤمن بن خلف النسفي، وحممد بن خيو بن حامد الترمذي، وأيب حامد أمحد بن حممد بن احلسني البوشنجي، : حدث عن
  .وعبد الرمحن بن حممد بن علويه األري القاضي، وعدة

  . كتاب العلم والعلماء، كتاب التعظة، كتاب العتاب، كتاب صون املشيب، كتاب الرياحني، كتاب املسلسالت:وله من التصانيف

ولده أبو سعيد عثمان، وعلي بن بشرى الليثي، وعلي ابن طاهر الشروطي، وحسني بن حممد الكرابيسي، وقاسم بن : حدث عنه
  .عباس الصلحي، وأبو حامد أمحد بن سعيد التوين، وآخرون

  .وقد لقي املسند عبد اهللا بن عمر بن مأمون السجستاين وولده عثمان، ومسع منه

  .تويف أبو عمر قبل األربع مئة

  ابن النعمان

قاضي الديار املصرية، أبو عبد اهللا، احلسني بن قاضي القضاة أيب احلسن علي بن قاضي القضاة أيب حنيفة النعمان بن حممد، املغريب 
  .العبيدي الرافضي

 بابن عمه أيب القاسم عبد 394بعد موت عمه حممد بأيام، ومتكن، واستمر فحكم مخس سنني ونصف، فعزل يف رمضان سنة ويل 
  .العزيز بن حممد

  .وجرى له أمر كبري مع احلاكم، مث ضربت عنقه يف أول سنة مخس وتسعني، وأحرق

 املنرب، وتصلب يف األحكام، وقهر الظلمة، إىل أن عزل يف وعلت رتبة عبد العزيز جداً، حبيث إن احلاكم أصعده معه يوم العيد على
رجب سنة مثان وتسعني بالقاضي مالك بن سعيد الفارقي، وقتله احلاكم وقتل معه القائد حسني بن جوهر وأمراء ألمر طويل يف 

  .سنة إحدى وأربع مئة، وعاش عبد العزيز سبعاً وأربعني سنةً

  أبو عبيد الهروي

  .أمحد بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن اهلروي الشافعي اللغوي املؤدب، صاحب الغريبنيالعالمة أبو عبيد، 

  .أخذ علم اللسان عن األزهري وغريه

  .قرية من أعمال هراة: بفاء مشوبة بباء: وفاشان. الفاشاين: ويقال له
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د بن ياسني، وأيب إسحاق أمحد بن روى احلديث عن أمحد بن حمم: وقد ذكره أبو عمرو بن الصالح يف طبقات الشافعية، فقال
  .أبو عثمان الصابوين، وأبو عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي بكتاب الغريبني: حدث عنه. حممد بن يونس البزاز احلافظ

  .تويف يف سادس رجب، سنة إحدى وأربع مئة: قلت

ه كان حيب البذلة، ويتناول يف اخللوة، ويعاشر أهل إن: وقيل: مث قال. سار كتاب يف اآلفاق، ومر من الكتب النافعة: قال ابن خلكان
  .عفا اهللا عنه. األدب يف جمالس اللذة والطرب

  البستي

  .العالمة شاعر زمانه، أبو الفتح، علي بن حممد البسيت الكاتب

  .هو واحد عصره، حدثنا أنه مسع الكثري من أيب حامت بن حبان: قال احلاكم بعد أن روى عنه

  .سني بن علي الربدعي، وشيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين، وآخرونوروى عنه احل: قلت

  .مات سنة إحدى وأربع مئة

  .وله نظم يف غاية اجلودة كبري سائر بني الفضالء

  ابن الجسور

د كناه اإلمام احملدث الثقة األديب، أبو عمر، أمحد بن حممد بن أمحد بن سعيد بن احلباب، األموي موالهم القرطيب، ابن اجلسور، وق
  .أبا عمري، واألول أصح: أبو إسحاق بن شنظري

  .قاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، وحممد بن عبد اهللا ابن أيب دليم، وحممد بن معاوية، وأمحد بن مطرف: حدث عن

  .الصاحبان، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو عبد اهللا اخلوالين، وأبو حممد بن حزم، وهو أكرب شيخ البن حزم: حدث عنه

    

  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى وأربع مئة وله نيف ومثانون سنة

  .وكان خرياً صاحلاً شاعراً، عايل اإلسناد واسع الرواية، صدوقاً

قرأت عليه املدونة عن ابن مسرة، عن حممد بن وضاح، عن مؤلفها سحنون، وقرأت تفسري ابن عيينة : قال أبو عمر بن عبد الرب
  .واملوطأ حدثنا به عن حممد بن عيسى بن رفاعة، عن حيىي بن أيوب العالف، عن ابن بكري، عن مالكبروايته عن قاسم بن أصبغ 

ومات يف العام قبله بأشهر شيخ املالكية باألندلس أبو عمر أمحد بن عبد امللك بن املكوي مصنف االستيعاب يف املذهب يف مئة 
  .م والعملوكان رأساً يف العل. تويف فجأةً عن ست وسبعني سنة. جزء

ومات العالمة أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي صاحب الغريبني يف رجب، والعدل محد بن عبد اهللا بن علي الدمشقي صاحب دويرة 
محد مذبوحاً يف داره، واألديب البليغ أبو الفتح علي بن حممد البسيت، وشيخ نيسابور السيد أبو احلسن العلوي، وأبو علي منصور 

  .الدي اهلروي أحد الضعفاءبن عبدا هللا اخل

  الحنائي
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  .الشيخ احملدث الصدوق، أبو بكر، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا ابن هالل، البغدادي احلنائي األديب

  .يعقوب اجلصاص، واحلسني بن عياش، وأيب جعفر ابن البختري، وإمساعيل الصفار: حدث عن

  . القاسم احلنائي، وأبو علي األهوازيأمحد بن علي الكفرطايب، ورشأ بن نظيف، وأبو: حدث عنه

  .وثقه اخلطيب

  .تويف سنة إحدى وأربع مئة بدمشق

  الصاحبان

  أبو جعفر أحمد بن محمد

  .أبو جعفر أمحد بن حممد بن حممد بن عبيدة بن ميمون، األموي موالهم الطليطلي: مها احلافظان اإلمامان الرفيقان

 وبقرطبة من أمحد بن عون اهللا، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وعباس بن أصبغ، وأيب حممد عبد مسع بطليطلة من عبد اهللا بن أمية وأقرانه،
وارحتال مجيعاً إىل املشرق، فحجا، ومسعا من أيب بكر أمحد ابن حممد املهندس، وأيب عدي عبد العزيز بن علي، وأيب بكر . املؤمن

  .األذفوي وخلق، مث رد ابن ميمون إىل طليطلة

 كان من أهل العلم والفهم، حافظاً للفقه، راويةً للحديث، دقيق الذهن يف مجيع العلوم، ذا أخالق وآداب مع الزهد :قال ابن مظاهر
قل ما جيوز عليه يف كتبه مع كثرا وهم وال خطأ، كانت : إىل أن قال... والفضل والورع، مقبالً على طريق اآلخرة، مل يتأهل

  .طليطلةكتبه وكتب صاحبه ابن شنظري أصح كتب ب

  : محل الناس عنه، وتويف إىل رمحة اهللا يف شعبان سنة أربع مئة بطليطلة كهالً، وصلى عليه صاحبه ابن شنظري وهو: قلت

  اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد

  .ابن حسني بن شنظري األموي

حث على الرواية وضبطها، مسعا بطليطلة كان كفرسي رهان يف العناية الكاملة بالعلم والب: ذكرمها أبو القاسم بن بشكوال، فقال
: إىل أن قال.. وكان أبو إسحاق صواماً قواماً ورعاً، يغلب عليه علم احلديث ومعرفة طرقه. من حلقاه ا، وبقرطبة ومصر واحلجاز

الس، مث تويف يوم وكان سنياً منافراً ألهل البدع، مارئي أزهد منه، وال أوقر جملساً، رحل الناس إليهما، مث تفرد أبو إسحاق ب
  .النحر سنة اثنتني وأربع مئة وله مخسون عاماً، رمحه اهللا

  ابن األكفاني

  .قاضي القضاة ببغداد، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم، البغدادي الشافعي، املعروف بابن األكفاين

  .مة، وابن عقدة، وأمحد بن علي اجلوزجاين، وطائفةالقاضي أيب عبد اهللا احملاملي، وعبد الغافر بن سال: حدث عن

  .حممد بن طلحة، وأبو القاسم التنوخي، وعبد العزيز األزجي، وعدة: حدث عنه

إن أحداً أنفق على أهل العلم مئة ألف دينار، فقد كذب غري أيب حممد بن : من قال: قال يل أبو إسحاق الطربي: قال التنوخي
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  .األكفاين

  .، مات سنة مخس وأربع مئة وله تسعون سنة إال سنة396 له مجيع قضاء بغداد يف سنة مجع: قال التنوخي

  رأس اإلمامية بالعراق

  .أبو عبد اهللا، أمحد بن حممد بن عبيد اهللا بن حسن اجلوهري

  .أخبار االثين عشر، وكتاب الشجاج، وأشياء: له تصانيف منها

  .مات سنة إحدى وأربع مئة

  ابن جميع

الصاحل، املسند احملدث الرحال، أبو احلسني، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حيىي بن مجيع، الغساين الشيخ العامل 
  .الصيداوي، صاحب املعجم

    

 مسع مبكة من أيب سعيد بن األعرايب، وباملدينة أو مل يسمع ا، وببغداد من احملاملي، وابن خملد، واحلسني بن سعيد املطبقي، وأيب

العباس حممد بن أمحد األثرم، وأمحد بن علي اجلوزجاين، وخلق، وبالكوفة من احلافظ ابن عقدة، وبالبصرة من أيب روق اهلزاين، 
وواهب بن حممد، وبواسط من أمحد بن حممد بن سعدان، وبكفربيا من أمحد بن عبد احلكم البزاز، وببلد من أمحد بن إبراهيم 

ن عمرو احلافظ، ومبصر من أيب الطاهر أمحد بن حممد اخلامي، وعدة، وبصيدا من أمحد بن رحيان، اإلمام، وبالرملة من أمحد اب
وبصور من أمحد بن سعيد الفارسي، وأمحد بن هشام بن الليث، ومبنبج من أيب بكر أمحد بن يوسف، وحبلب من أيب بكر أمحد بن 

ز من أيب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد احلافظ، مسعود الوزان، وبسرياف من جعفر بن حممد األصبهاين، وبرامهرم
وباملصيصة من حيان بن بشر القاضي، وبعني زربة من حسنون بن حممد، وبأطرابلس من خيثمة القرشي، وباملوصل من عبد اهللا بن 

يب اخلنبش، وبتنيس مؤنس بن علي بن إبراهيم العمري، وبأنطاكية من عبد اهللا بن خلف الصيدالين، وبيافا من عبد اهللا بن علي بن أ
وصيف، وبشرياز من أيب الصقر مظفر بن حممد، وبدمشق من أمحد بن حممد بن عمارة، وبطرسوس من حممد بن إبراهيم بن أيب أمية 

الطرسوسي، وبالرقة من حممد ابن احلسن بن أيب خبزة، وبالقلزم من حممد بن عبد اهللا بن قنفل، وباألثارب من أمحد بن حممد 
اري، وببريوت من أمحد بن مكحول البريويت، وببياس من أمحد بن دينار، وباألهواز من أمحد بن حممد بن شجاع، وبعرقة العم

حسني بن عيسى اخلزرجي، وبدمياط من خالد بن حممد، وبقرقيسيا من أيب القاسم عبد امللك بن حممد، وجببلة من علي بن أمحد بن 
وأعانه . ب الظاهري، وبدير العاقول عمر بن سورين، وبنهر امللك يزيد بن إمساعيل اخلاللعسال، وباألبلة من علي بن عبد الوها

  .على لقي هؤالء يف هذه البالد الشاسعة سفره يف التجارة

عبد الغين بن سعيد احلافظ، ومتام الرازي، وحممد بن علي الصوري، وأبو علي األهوازي، وولده السكن بن مجيع، : حدث عنه
  .ن أيب عقيل، وأبو نصر بن سلمة الوراق، وأبو نصر احلسني بن طالب اخلطيب، وآخرونوعبد اهللا ب

  .يف سنة ست: مولده يف سنة مخس وثالث مئة، وقيل
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  .صام أيب أبو احلسني وله مثان عشرة سنة إىل أن تويف: وقال ابنه

  .وناًأخربنا أبو احلسني بن مجيع وكان شيخاً صاحلاً ثقة مأم: قال الصوري يف جزء له

  .ثقة: وقال اخلطيب وغريه

قد مسع من أيب احلسن بن صفوة يف سنة ثالث وعشرين وثالث مئة، ومسع ببغداد يف سنة سبع ومثان وعشرين، وكان أسند : قلت
  .من بقي بالشام، ومل أظفر له بشيء يف طيبة

اً، عن مجال اإلسالم السلمي، عن ابن قرأت معجمه على ابن القواس، عن أيب القاسم بن احلرستاين، سنة تسع وست مئة حضور
مبكة والعراق وفارس وأرض إصطخر والثغور : هذا ما اشتمل عليه ذكر شيوخي الذين لقيتهم يف سائر اآلفاق: طالب، عنه قال

  : أنشدين أبو بكر أمحد بن حممد الصنوبري حبلب: إىل أن قال... ودياربكر والشام ومصر، وأبدأ مبن امسه حممد

  وكان الهوى مزحاً فصار الهوى جدا  لقى فقد جاوز الحداما أ تزايد

 وهذا الهوى ما زال يستوهن الجلدا  كنت جلداً ثم أوهنني الهوى وقد

 من ظباٍء في الهوى غلبت ُأسدا فكم  تعجبي من غلب ضعفك قوتي فال

 بي منّي فصرت لكم عبدا وأملك  على قلبي فصرتم أحقّ بي غلبتم

 كفقد حياتي ال رأيت لكم فقدا   حياتي ففقدكمحبكم مجرى جرى

  .وقد سقت من هذا املعجم أحاديث فيما مضى

تويف ابن مجيع يف رجب سنة اثنتني وأربع مئة، لكن ابنه ما : قال أبو الفضل السعدي، والسكن ولد ابن مجيع، وأبو إسحاق احلبال
  .والصحيح األول، وعاش ستاً وتسعني سنة. مات يف سنة ثالث وأربع مئة: ذكر الشهر، ووهم الكناين، فقال

  أبوه أبو بكر

  .وكان والده أبو بكر عابداً صواماً

  .حدث عن حممد بن عبدان صاحب أيب مصعب الزهري

  .روى عنه ولده يف معجمه، وحفيده احلسن امللقب بالسكن

  .تويف يف سنة بضع ومخسني وثالث مئة

  السكن ابن جميع

  .وكان السكىن يكىن أبا حممد

أبيه، وعن جده، وعن جده اآلخر املعمر حممد بن سليمان بن أمحد بن ذكوان، ويوسف بن القاسم املياجني، وأمحد ابن : روى عن
  .عطاء الروذباري، ومجاعة
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  .وعمر دهراً كأبيه

قدسي، وأبو احلسن حممد بن أمحد بن أيب الصقر األنباري، وعلي بن بكار الصوري، ومجاعة، وباإلجازة الفقيه نصر امل: حدث عنه
  .مكثت ستة أشهر ما شربت املاء: بن املوازيين، حكى عنه منجى بن سليم الكاتب قال

مسعت املوطأ من جدي سنة سبع ومخسني، ويل اآلن سبع ومثانون سنة، وقد سردت الصوم ويل مثان وعشرون سنة، وكذا : وقال
  .سرد الصوم أيب وجدي

وثالثني وأربع مئة بصيدا، وما زال بلد صيدا دار إسالم إىل أن استوىل عليه الفرنج يف مات السكن يف يوم عيد الفطر سنة سبع 
  .حدود اخلمس مئة، فدام بأيديهم دهراً إىل أن افتتحه السلطان امللك األشرف صالح الدين سنة تسعني وست مئة وأخرب حصنه

د بن إبراهيم بن أمحد بن تركان التميمي اخلفاف، وله رحلة ومات مع ابن مجيع يف سنة اثنتني وأربع مئة شيخ مهذان أبو العباس أمح
مسع فيها من أيب سهل بن زياد، والوزير البليغ املنشىء أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب اليزيدي األندلسي والد الفقيه أيب حممد، 

و إسحاق إبراهيم بن حممد بن شنظري واإلمام أبو احلسني أمحد بن عبد اهللا بن مسور السوسنجردي البغدادي، وحمدث األندلس أب
لكوما يف احلفظ والطلب معاً كفرسي رهان، ماتا كهلني، . الصاحبان: الطليطلي صاحب احلافظ أيب جعفر بن ميمون، ويقال هلما

ء مصر، والقدوة وأبو القاسم خلف بن إبراهيم بن حممد بن خاقان مقرى: وكان أبو إسحاق عابداً متبتالً قانتاً هللا، داعيةً إىل السنن
الزاهد طاهر بن عبد اهللا بن عمر بن ماهلة اهلمذاين، حدث عن الكبار، وقاضي قرطبة العالمة أبو املطرف عبد الرمحن بن حممد بن 

عيسى بن فطيس املالكي احلافظ، وزاهد بغداد أبو عمرو عثمان بن عيسى الباقالين العابد، واحملدث علي بن أمحد بن حممد السامري 
ء صاحب اهلامشي، وإمام جامع دمشق أبو احلسن علي بن داود الداراين املقرىء الزاهد، والعالمة أبو احلسني بن اللبان الفرضي، الرفا

  .وطائفة ذكرم يف هذا الكتاب

  القابسي

  .كي، صاحب امللخصاإلمام احلافظ الفقيه، العالمة عامل املغرب، أبو احلسن علي ابن حممد بن خلف املعافري القروي القابسي املال

  .محزة بن حممد الكتاين احلافظ، وأيب زيد املروزي، وابن مسرور الدباغ بإفريقية، دراس بن إمساعيل، وطائفة: حج، ومسع من

وكان عارفاً بالعلل والرجال، والفقه واألصول والكالم، مصنفاً يقظاً ديناً تقياً، وكان ضريراً، وهو من أصح العلماء كتباً، كتب له 
  .ات أصحابه، وضبط له مبكة صحيح البخاري، وحرره وأتقنه رفيقه اإلمام أبو حممد األصيليثق

تفقه عليه أبو عمران القابسي، . كان أبو احلسن القابسي زاهداً ورعاً يقظاً، مل أر بالقريوان إال معترفاً بفضله: قال حامت األطرابلسي
  .وأبو القاسم اللبيدي، وعتيق السوسي، وغريهم

تواليف بديعة ككتاب املمهد يف الفقه، وكتاب أحكام الديانات، واملنقذ من شبه التأويل، وكتاب املنبه للفطن، وكتاب ألف 
  .ملخص املوطأ، وكتاب املناسك، وكتاب االعتقادات، وغري ذلك

  .وكان مولده يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة

  .خلق من الناس، وضربت األخبية، ورثته الشعراء سنة ثالث وأربع مئةوتويف يف ربيع اآلخر مبدينة القريوان، وبات عند قربه 

وقد أخذ القراءة عرضاً مبصر عن أيب الفتح بن بدهن، وأقرأ الناس بالقريوان دهراً، مث قطع اإلقراء ملا بلغه أن بعض أصحابه أقرأ 
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: ، أثىن عليه بأكثر من هذا أبو عمرو الداين، وقالالوايل، مث أعمل نفسه يف درس الفقه واحلديث حىت برع فيهما، وصار إمام العصر

  .كتبنا عنه شيئاً كثرياً، وبقي يف الرحلة مخس سنني، ورد سنة سبع ومخسني وثالث مئة

أبو حممد عبد اهللا بن الوليد بن سعد األنصاري الفقيه شيخ أيب عبد اهللا حممد بن احلطاب الرازي : وممن روى عنه: قلت
  .اإلسكندراين

  .القابسي، ألن عمه كان يشد عمامته شدةً قابسية، فاشتهر لذلك بالقابسي: وقيل له

    

أخربنا قاضي دمشق علم الدين حممد بن أيب بكر املصري، أخربنا أمحد بن عمر الباهي، أخربنا عثمان بن حسن اللغوي، أخربنا 
خربنا أبو احلسن القابسي، أخربنا علي بن حممد ابن خلف بن عبد امللك احلافظ، أخربنا أبو حممد بن عتاب، حدثنا حامت بن حممد، أ

مسرور، أخربنا أمحد بن أيب سليمان، حدثنا سحنون بن سعيد، حدثنا عبد الرمحن بن القاسم، حدثنا مالك، عن يزيد بن عبد اهللا 
ر أن نستمتع جبلود امليتة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم: بن قسيط، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة

  .إذا دبغت

ومات مع القابسي ابن الباقالين األصويل، وأمحد بن فراس املكي باختالف فيه، وأبو القاسم إمساعيل بن احلسن الصوصري صاحب 
 احلسن البخاري، احملاملي، وشيخ احلنابلة أبو عبد اهللا بن حامد الوراق وامسه حسن، وشيخ الشافعية أبو عبد اهللا احلليمي احلسني بن

وأبو علي احلسني بن حممد الروذباري راوي سنن أيب داود، واحلافظ أبو الوليد بن الفرضي القرطيب، وشيخ احلنفية أبو بكر حممد بن 
موسى اخلوارزمي مفيت العراق، وشاعر األندلس يوسف بن هارون الرمادي، وملك الترك أيلك خان، وكان خرياً عادالً ديناً، 

  .ه أخوه طغان خانفتملك بعد

  الحاكم

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم، اإلمام احلافظ، الناقد العالمة، شيخ احملدثني، أبو عبد اهللا بن البيع الضيب 
  .الطهماين النيسابوري، الشافعي، صاحب التصانيف

  .ث مئة بنيسابورمولده يف يوم االثنني ثالث شهر ربيع األول، سنة إحدى وعشرين وثال

وطلب هذا الشأن يف صغره بعناية والده وخاله، وأول مساعه كان يف سنة ثالثني، وقد استملى على أيب حامت بن حبان يف سنة أربع 
  .وثالثني وهو ابن ثالث عشرة سنة

ن، فإنه مسع بنيسابور وحدها من وحلق األسانيد العالية خبراسان والعراق وما وراء النهر، ومسع من حنو ألفي شيخ، ينقصون أو يزيدو
  .ألف نفس، وارحتل إىل العراق وهو ابن عشرين سنة، فقدم بعد موت إمساعيل الصفار بيسري

وحدث عن أبيه وكان أبوه قد رأى مسلماً صاحب الصحيح، وعن حممد بن علي املذكر، وحممد بن يعقوب األصم، وحممد ابن 
د بن بالويه اجلالب، وأيب جعفر حممد بن أمحد بن سعيد الرازي صاحب ابن واره، يعقوب الشيباين ابن األخرم، وحممد بن أمح

علي بن الفضل الستوري، وعلي بن عبد اهللا احلكيمي، وإمساعيل ابن : وحممد بن عبد اهللا بن أمحد الصفار، وصاحيب احلسن بن عرفة
 اهللا البغدادي اجلمال، وحممد بن املؤمل املاسرجسي، حممد الرازي، وحممد بن القاسم العتكي، وأيب جعفر حممد بن حممد بن عبد
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وحممد بن أمحد بن حمبوب حمدث مرو، وأيب حامد أمحد بن علي بن حسنويه، واحلسن بن يعقوب البخاري، والقاسم ابن القاسم 
قيه، وإمساعيل بن السياري، وأيب بكر أمحد بن إسحاق الصبغي، وأمحد بن حممد بن عبدوس العرتي، وحممد بن أمحد الشعييب الف

حممد بن الشعراين، وأيب أمحد بكر بن حممد املروزي الصرييف، وأيب الوليد حسان بن حممد الفقيه، وأيب علي احلسني بن علي 
النيسابوري احلافظ، وحاجب بن أمحد الطوسي، لكن عدم مساعه منه، وعلي بن محشاد العدل، وحممد بن صاحل بن هاىنء، وأيب 

مد الفقيه، وأيب عمرو وعثمان بن أمحد الدقاق البغدادي، وأيب بكر النجاد، وعبد اهللا بن درستويه، وأيب سهل بن النضر حممد بن حم
زياد، وعبد الباقي بن قانع، وعبد الرمحن بن محدان اجلالب شيخ مهذان، واحلسني بن احلسن الطوسي، وعلي بن حممد بن حممد بن 

 الكشي شيخ زعم أنه لقي عبد بن محيد وأمم سواهم حبيث إنه روى عن أيب طاهر عقبة الشيباين، وحممد بن حامت بن خزمية
  .الزيادي، والقاضي أيب بكر احلريي

الدارقطين وهو من شيوخه، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو العالء الواسطي، وحممد بن أمحد بن يعقوب، وأبو ذر : حدث عنه
يهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو صاحل املؤذن، والزكي عبد احلميد البحريي، ومؤمل ابن اهلروي، وأبو يعلى اخلليلي، وأبو بكر الب

حممد بن عبد الواحد، وأبو الفضل حممد بن عبيد اهللا الصرام، وعثمان بن حممد احملمي، وأبو بكر أمحد بن علي بن خلف الشريازي، 
  .وخلق سواهم

  .ر العلم على تشيع قليل فيهوصنف وخرج، وجرح وعدل، وصحح وعلل، وكان من حبو

وقد قرأ بالروايات على ابن اإلمام، وحممد بن أيب منصور الصرام، وأيب علي بن النقار مقرىء الكوفة، وأيب عيسى بكار مقرىء 
  .بغداد

    

  .وتفقه على أيب علي بن أيب هريرة، وأيب الوليد حسان بن حممد، وأيب سهل الصعلوكي

  . احلافظ، واجلعايب، وأيب أمحد احلاكم، والدارقطين، وعدةوأخذ فنون احلديث عن أيب علي

أبو إسحاق املزكي، وأمحد بن أيب عثمان احلريي، ورأيت عجيبةً وهي أن حمدث األندلس أبا عمر : وقد أخذ عنه من شيوخه
  .، عن احلاكمالطلمنكي قد كتب كتاب علوم احلديث للحاكم يف سنة تسع ومثانني وثالث مئة، عن شيخ مساه، عن رجل آخر

  .وقد صحب احلاكم من مشايخ الطريق إمساعيل بن جنيد، وجعفراً اخللدي، وأبا عثمان املغريب

  .وقع يل حديثه عالياً بإسناد فيه إجازة

أخربكم جعفر بن علي، أخربنا السلفي، أخربنا إمساعيل بن عبد اجلبار، مسعت اخلليل بن عبد اهللا : قرأت على أيب علي بن اخلالل
له رحلتان إىل العراق واحلجاز، الثانية يف سنة مثان وستني، وناظر الدراقطين، فرضيه، وهو ثقة : فظ ذكر احلاكم وعظمه، وقالاحلا

  .مث يتكلم عليه، فيبني ذلك. واسع العلم، بلغت تصانيفه قريباً من مخس مئة جزء، يستقصي يف ذلك، يؤلف الغث والسمني

  .كذا قال. وتويف يف سنة ثالث وأربع مئة: قال

سفيان الثوري، عن أيب سلمة، عن الزهري، عن سهل : وسألين يف اليوم الثاين ملا دخلت عليه، ويقرأ عليه يف فوائد العراقيني: قال
وكيف يروي املغرية عن الزهري ؟ : قال. املغرية بن مسلم السراج: من أبو سلمة هذا ؟ فقلت من وقيت: حديث االستئذان، فقال يل

فتفكرت ليليت حىت بقيت أكرر التفكر، فلما وقعت إىل أصحاب : قال. قد أمهلتك أسبوعاً حىت تتفكر فيه: قال يلفبقيت، مث 
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اجلزيرة من أصحاب الزهري، تذكرت حممد بن أيب حفصة، فإذا كنيته أبو سلمة، فلما أصبحت، حضرت جملسه، ومل أذكر شيئاً 
نظرت يف : نعم هو حممد بن أيب حفصة، فتعجب، وقال يل:  جرى ؟ فقلتهل تفكرت فيما: حىت قرأت عليه حنو مئة حديث، قال

أنا إذا : ال، وذكرت له ما أممت يف ذلك، فتحري، وأثىن علي، مث كنت أسأله، فقال: حديث سفيان أليب عمرو البحريي ؟ فقلت
أعلم بأن خراسان وما وراء النهر، : ال يلفرأيته يف كل ما ألقي عليه حبراً، وق. ذاكرت اليوم يف باب ال بد من املطالعة لكرب سين

لكل بلدة تاريخ صنفه عامل منها، ووجدت نيسابور مع كثرة العلماء ا مل يصنفوا فيه شيئاً، فدعاين ذلك إىل أن صنفت تاريخ 
ه وسلم، وأزواجه النيسابوريني فتأملته، ومل يسبقه إىل ذلك أحد، وصنف أليب علي بن سيمجور كتاباً يف أيام النيب صلى اهللا علي

وأحاديثه، ومساه اإلكليل، مل أر أحداً رتب ذلك الترتيب، وكنت أسأله عن الضعفاء الذين نشؤوا بعد الثالث مئة بنيسابور وغريها 
  .من شيوخ خراسان، وكان يبني من غري حماباة

كان أبو : القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب قالأخربنا زيد بن احلسن، أخربنا أبو منصور : أخربنا املؤمل بن حممد وغريه كتابةً قالوا
عبد اهللا بن البيع احلاكم ثقةً، أول مساعه سنة ثالثني وثالث مئة، وكان مييل إىل التشيع، فحدثين إبراهيم بن حممد األرموي بنيسابور 

مسلم، منها حديث الطري، مجع أبو عبد اهللا احلاكم أحاديث، وزعم أا صحاح على شرط البخاري و: وكان صاحلاً عاملاً قال
  .من كنت مواله فعلي مواله فأنكر عليه أصحاب احلديث ذلك، ومل يلتفتوا إىل قوله: وحديث

كنا يف جملس السيد : مسعت احلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ، مسعت أبا عبد الرمحن الشاذياخي احلاكم يقول: أبو نعيم احلداد
ال يصح، ولو صح ملا كان أحد أفضل من علي بعد النيب صلى اهللا : عن حديث الطري، فقالأيب احلسن، فسئل أبو عبد اهللا احلاكم 

  .عليه وسلم

فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطري يف املستدرك ؟ فكأنه اختلف اجتهاده، وقد مجعت طرق حديث الطري يف اجلزء، 
إنه لعهد النيب األمي صلى اهللا عليه وسلم : لم عن علي قالمن كنت مواله وهو أصح، وأصح منهما ما أخرجه مس: وطرق حديث

وهذا أشكل الثالثة، فقد أحبه قوم ال خالق هلم، وأبغضه جبهل قوم من . إنه ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال منافق: إيل
  .النواصب، فاهللا أعلم

    

 عبد اهللا هو إمام أهل احلديث يف عصره، العارف به حق احلاكم أبو: عن عبد الغافر بن إمساعيل قال: أنبئت عن أيب سعد الصفار
الضيب، ألن جد جدته هو عيسى بن عبد الرمحن الضيب، وأم عيسى هي منويه بنت إبراهيم بن طهمان الفقيه، : معرفته، يقال له

.  إحدى وعشرين وثالث مئةوبيته بيت الصالح والورع والتأذين يف اإلسالم، وقد ذكر أباه يف تارخيه، فأغىن عن إعادته، ولد سنة

ولقي عبد اهللا بن حممد بن الشرقي، وأبا علي الثقفي، وأبا حامد بن بالل، ومل يسمع منهم، ومسع من أيب طاهر احملمداباذي، : قال
 أيب وأيب بكر القطان، ومل يظفر مبسموعه منهما، وتصانيفه املشهورة تطفح بذكر شيوخه، وقرأ خبراسان على قراء وقته، وتفقه على

الوليد، واألستاذ أيب سهل، واختص بصحبة اإلمام أيب بكر الصبغي، وكان اإلمام يراجعه يف السؤال واجلرح والتعديل، وأوصى إليه 
وفوض إليه تولية أوقافه يف ذلك، وذاكر مثل اجلعايب، وأيب علي املاسرجسي احلافظ الذي كان أحفظ . يف أمور مدرسته دار السنة

اكم يف التصنيف سنة سبع وثالثني، فاتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريباً من ألف جزء من ختريج زمانه، وقد شرع احل
الصحيحني، والعلل والتراجم واألبواب والشيوخ، مث اموعات مثل معرفة علوم احلديث، ومستدرك الصحيحني، وتاريخ 
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ولقد مسعت .  وكتاب اإلكليل، وفضائل الشافعي، وغري ذلكالنيسابوريني، وكتاب مزكي األخبار، واملدخل إىل علم الصحيح،
مشاخينا يذكرون أيامه، وحيكون أن مقدمي عصره مثل أيب سهل الصعلوكي واإلمام ابن فورك وسائر األئمة يقدمونه على أنفسهم، 

 هذه مجل يسرية هي غيض :ويراعون حق فضله، ويعرفون له احلرمة األكيدة، مث أطنب عبد الغافر يف حنو ذلك من تعظيمه، وقال
من فيض سريه وأحواله، ومن تأمل كالمه يف تصانيفه، وتصرفه يف أماليه، ونظره يف طرق احلديث، أذعن بفضله، واعترف له باملزية 
 على من تقدمه، وإتعابه من بعده، وتعجيزه الالحقني عن بلوغ شأوه، وعاش محيداً، ومل خيلف يف وقته مثله، مضى إىل رمحة اهللا يف

  .ثامن صفر سنة مخس وأربع مئة

شربت ماء زمزم، : مسعت احلاكم أبا عبد اهللا إمام أهل احلديث يف عصره يقول: قال أبو حازم عمر بن أمحد العبدويي احلافظ
  .وسألت اهللا أن يرزقين حسن التصنيف

سني احلجاجي احلافظ، فأخذ القلم، كتبت على ظهر جزء من حديث أيب احل: ومسعت أبا عبد الرمحن السلمي يقول: قال العبدويي
أيش أحفظ أنا ؟ أبو عبد اهللا بن البياع أحفظ مين، وأنا مل أر من احلفاظ إال أبا علي النيسابوري، وأبا : وضرب على احلافظ، وقال

  .أتقن حفظاًابن البيع : ابن مندة أو ابن البيع ؟ فقال: أيهما أحفظ: سألت الدارقطين: ومسعت السلمي يقول. العباس بن عقدة

أقمت عند أيب عبد اهللا العصمي قريباً من ثالث سنني، ومل أر يف مجلة مشاخينا أتقن منه وال أكثر تنقرياً، وكان إذا : قال أبو حازم
  .أشكل عليه شيء، أمرين أن أكتب إىل احلاكم إىل أيب عبد اهللا، فإذا ورد جواب كتابه، حكم به، وقطع بقوله

أخربنا مسعود بن علي السجزي، حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك، حدثنا احلافظ أبو عمرو : ؤذنقال احلافظ أبو صاحل امل
حممد بن أمحد بن جعفر البحريي، حدثنا أمحد بن حممد ابن الفضل بن مطرف الكرابيسي يف سنة سبع وأربعني وثالث مئة، حدثنا 

دثنا حممد بن عثمان، حدثنا حيىي احلماين، حدثنا سعري بن اخلمس، عن عبيد حممد بن عبد اهللا بن محدويه احلافظ، حدثنا النجاد، ح
وحدثنيه : وذكر احلديث، مث قال مسعود... إن بالالً يؤذن بليل: اهللا، عن القاسم، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .احلاكم غري مرة، وقد كان احلاكم ملا روى عنه الكرابيسي هذا شاباً طرياً

أنبأنا ابن سالمة عن احلافظ عبد الغين، أخربنا أبو موسى املديين، أخربنا هبة اهللا بن عبد اهللا الواسطي، أخربنا أبو بكر اخلطيب، 
أخربنا أبو القاسم األزهري، حدثنا الدارقطين، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد النيسابوري، حدثنا حممد بن جعفر النسوي، حدثنا 

أن النيب صلى اهللا : د النسوي، حدثنا خداش بن خملد، حدثنا يعيش بن هشام، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنساخلليل بن أمح
  !.ما أحسن اهلدية أمام احلاجة : عليه وسلم قال

  .هذا ملصق مبالك، وقد حدث به الوليد املوقري أحد الضعفاء، عن الزهري مرسالً: قلت

    

ملا ورد أبو الفضل اهلمذاين : امللك، عن سعد بن علي الزجناين، مسع أبا نصر الوائلي يقولحدثنا احلسني بن عبد : أبو موسى
بديع الزمان، فأعجب بنفسه إذ كان حيفظ املئة بيت إذا أنشدت مرةً، وينشدها من آخرها إىل أوهلا : نيسابور، تعصبوا له، ولقبوه

فسمع به احلاكم ابن البيع، فوجه ! وحفظ احلديث مما يذكر ؟:  مث قالفالن احلافظ يف احلديث،: مقلوبةً، فأنكر على الناس قوهلم
من حيفظ هذا ؟ حممد بن فالن، وجعفر بن فالن، عن فالن ؟ : إليه جبزء، وأجل له مجعةً يف حفظه، فرد إليه اجلزء بعد اجلمعة، وقال

  .احلفظ أصعب مما أنت فيهفاعرف نفسك، واعلم أن هذا : أسامي خمتلفة، وألفاظ متباينة ؟ فقال له احلاكم
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وقبضت روحه وهو متزر مل يلبس قميصه بعد، . آه: وقال. أن احلاكم دخل احلمام، فاغتسل، وخرج: مث روى أبو موسى املديين
  .ودفن بعد العصر يوم األربعاء، وصلى عليه القاضي أبو بكر احلريي

يف ماذا ! أيها احلاكم : النجاة، فقلت له: يئة حسنة وهو يقولرأيت احلاكم يف املنام على فرس يف ه: قال احلسن بن أشعث القرشي
  .يف كتبة احلديث: ؟ قال

ذكر يل أن حافظكم يعين الدارقطين خرج لشيخ واحد : ورد ابن البيع بغداد قدمياً، فقال: حدثين األزهري قال: اخلطيب يف تارخيه
يب إسحاق الطربي، فنظر يف أول اجلزء األول حديثاً لعطية فحمل إليه منها، وذلك مما خرجه أل. مخس مئة جزء، فأروين بعضها

  .ورمى اجلزء، ومل ينظر يف الباقي. استفتح بشيخ ضعيف: العويف، فقال

الدارقطين، وعبد الغين، وابن مندة، : من ؟ قلت: أيهم أحفظ ؟ قال: سألت سعد بن علي احلافظ عن أربعة تعاصروا: قال ابن طاهر
دارقطين فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغين فأعلمهم باألنساب، وأما ابن مندة فأكثرهم حديثاً مع معرفة تامة، أما ال: فقال. واحلاكم

  .وأما احلاكم فأحسنهم تصنيفاً

أنه سأل أبا إمساعيل عبد اهللا بن حممد اهلروي، عن أيب عبد : أنبأين أمحد بن سالمة، عن حممد بن إمساعيل الطرسوسي، عن ابن طاهر
  .ثقة يف احلديث، رافضي خبيث: حلاكم، فقالاهللا ا

  .كال ليس هو رافضياً، بلى يتشيع: قلت

كان شديد التعصب للشيعة يف الباطن، وكان يظهر التسنن يف التقدمي واخلالفة، وكان منحرفاً غالياً عن معاوية : قال ابن طاهر
 الفتح مسكويه راة، مسعت عبد الواحد املليحي، مسعت أبا رضي اهللا عنه وعن أهل بيته، يتظاهر بذلك، وال يعتذر منه، فسمعت أبا

دخلت على احلاكم وهو يف داره، ال ميكنه اخلروج إىل املسجد من أصحاب أيب عبد اهللا بن كرام، : عبد الرمحن السلمي يقول
، السترحت من احملنة، لو خرجت وأمليت يف فضائل هذا الرجل حديثاً: وذلك أم كسروا منربه، ومنعوه من اخلروج، فقلت له

  .ال جييء من قليب، ال جييء من قليب: فقال

طالعت كتاب املستدرك على الشيخني، الذي صنفه احلاكم من أوله : ومسعت املظفر بن محزة جبرجان، مسعت أبا سعد املاليين يقول
  .إىل آخره، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما

 أن حيكم ذا، بل يف املستدرك شيء كثري على شرطهما، وشيء كثري على شرط هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أيب سعد: قلت
أحدمها، ولعل جمموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن يف كثري من ذلك أحاديث يف الظاهر على شرط أحدمها أو كليهما، ويف 

ه، وباقي الكتاب مناكري وعجائب، الباطن هلا علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صاحل وحسن وجيد، وذلك حنو ربع
ويف غضون ذلك أحاديث حنو املئة يشهد القلب ببطالا، كنت قد أفردت منها جزءاً، وحديث الطري بالنسبة إليها مساء، وبكل 

  .حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عمالً وحتريراً

نعم، يستدرك : ستدرك احلاكم ذكر بني يدي الدارقطين، فقالبلغين أن م: قد مسعت أبا حممد بن السمرقندي يقول: قال ابن طاهر
  .فبلغ ذلك احلاكم، فأخرج احلديث من الكتاب! عليهما حديث الطري 

هذه حكاية منقطعة، بل مل تقع، فإن احلاكم إمنا ألف املستخرج يف أواخر عمره، بعد موت الدارقطين مبدة، وحديث الطري : قلت
  .هو أيضاً يف جامع الترمذيففي الكتاب مل حيول منه، بل 
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  .ورأيت أنا حديث الطري مجع احلاكم خبطه يف جزء ضخم، فكتبته للتعجب: قال ابن طاهر

    

ذكرنا يوماً ما روى سليمان التيمي عن أنس، فمررت أنا يف الترمجة، وكان حبضرة أيب علي احلافظ ومجاعة : قال احلاكم يف تارخيه
ال تفعل، فما رأيت : فحمل بعضهم علي، فقال أبو علي.  يزين الزاين حني يزين وهو مؤمنال: من املشايخ، إىل أن ذكرت حديث

  .إذا رأيته رأيت ألف رجل من أصحاب احلديث: أنت وال حنن يف سنه مثله، وأنا أقول

  .قد مر أن احلاكم مات فجأةً يف صفر سنة مخس، وصلى عليه القاضي أبو بكر احلريي

حلسن أمحد بن إبراهيم بن فراس العبقسي، ومسند بغداد أبو احلسن أمحد بن حممد بن موسى ارب، وفيها مات مسند مكة أبو ا
وحافظ شرياز أبو علي احلسن بن أمحد بن حممد بن الليث الشريازي املقرىء، ومسند دمشق أبو بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن 

د اهللا بن األكفاين، وشيخ الشافعية أبو القاسم يوسف بن أمحد بن كج أيب احلديد السلمي، وقاضي بغداد عبد اهللا بن حممد ابن عب
  .الدينوري، وشيخ الشافعية بالبصرة أبو القاسم عبد الواحد ابن احلسني الصيمري

  ابن الفرضي

  .ألندلسينياإلمام احلافظ، البارع الثقة، أبو الوليد، عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن نصر، القرطيب، ابن الفرضي، مصنف تاريخ ا

أيب جعفر بن عون اهللا، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وعبد اهللا بن قاسم، وعباس بن أصبغ، وخلف بن القاسم، وخلق، وحج، : أخذ عن
أيب بكر أمحد بن حممد بن املهندس، ويوسف ابن الدخيل، واحلسن بن إمساعيل الضراب، وأيب حممد بن أيب زيد، وأمحد : فحمل عن

  .ن نصر الداووديبن رمحون، وأمحد ب

  .وله تأليف يف أخبار شعراء األندلس، ومصنف يف املؤتلف واملختلف، ويف مشتبه النسبة

كان فقيهاً حافظاً، عاملاً يف مجيع فنون العلم يف احلديث والرجال، أخذت معه عن أكثر : أبو عمر بن عبد الرب، وقال: حدث عنه
  .بر، وبقي ملقى يف داره ثالثة أيامشيوخي، وكان حسن الصحبة واملعاشرة، قتلته الرب

وممن قتل يوم أخذ قرطبة الفقيه األديب الفصيح ابن الفرضي، وووري متغرياً من غري غسل، وال كفن : وقال أبو مروان بن حيان
 ولد سنة وال صالة، ومل ير مثله بقرطبة يف سعة الرواية، وحفظ احلديث، ومعرفة الرجال، واالفتنان يف العلوم واألدب البارع،

إحدى ومخسني وثالث مئة، وحج سنة اثنتني ومثانني، ومجع من الكتب أكثر ما جيمعه أحد يف علماء البلد، وتقلد قراءة الكتب 
  .بعهد العامرية، واستقضاه حممد املهدي ببلنسية، وكان حسن البالغة واخلط

تعلقت بأستار الكعبة، وسألت اهللا تعاىل الشهادة، مث : ي قالحدثنا علي بن أمحد احلافظ، أخربين أبو الوليد بن الفرض: قال احلميدي
فأخربين من رآه بني القتلى، : قال احلافظ علي. فكرت يف هول القتل، فندمت، ومهمت أن أرجع، فأستقيل اهللا ذلك، فاستحييت

إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب ال يكلم أحد يف سبيل اهللا، واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله : ودنا منه، فسمعه يقول بصوت ضعيف
  .كأنه يعيد على نفسه احلديث، مث قضى على إثر ذلك رمحه اهللا. دماً، اللون لون الدم، والريح ريح املسك

  : وله شعر رائق فمنه

لم يكن قمراً فليس بدونه إن  الذي أصبحت طوع يمينه إن 
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  وسقام جسمي من سقام جفونه  له في الحب من سلطانه ذلّي

  : أنشدنا ابن الفرضي لنفسه: وقال ابن عبد الرب

 على وجٍل مما به أنت عارف  أسير الخطايا عند بابك واقفٌ

 فيها فهو راٍج وخائف ويرجوك  ذنوباً لم يغب عنك غيبها يخاف

 في فصل القضاء مخالف ومالك  ذا الذي يرجو سواك ويتّقي ومن

 ت يوم الحساب الصحائفنشر إذا  ال تخزني في صحيفتي! فيا سيدي 

  .قتل رمحه اهللا سنة ثالث وأربع مئة كهالً

  صاحب اليمن

كان ابن زياد وآله ملك اليمن من أكثر من مئيت عام، وبدأت دولتهم تويل، وملكوا صغرياً قام بتدبريه مواله حسني ابن سالمة 
 اجلوامع، وعدل وتصدق، تويف سنة اثنتني وأربع مئة أعين النويب، وكان خرياً صاحلاً، أنشأ مدينة الكدراء، ومدينة املعقر، وأنشأ

  .حسيناً وكان يف املئة الرابعة باليمن دعاة للقرامطة

  العبقسي

بني علي وفراس أمحد العبقسي املكي العطار، مسند : القاضي العدل، أبو احلسن، أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن علي بن فراس وقيل
  .احلجاز

  .ثالث مئةولد سنة اثنيت عشرة و

    

ومسع يف صباه وهو ابن عشر سنني من أيب جعفر حممد بن إبراهيم الديبلي، وأيب التريك حممد بن احلسني بن موسى السعدي 
احلمصي، وحممد بن الربيع بن سليمان اجليزي، وأيب سعيد بن األعرايب، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن املقرىء، وبكري بن حممد 

إمساعيل بن حممد املصيصي، وأيب علي احلسني بن الفتح النيسابوري الفقيه كمام، والعباس بن حممد بن احلسن احلداد، وأيب اليسع 
  .بن قتيبة، وغريهم

أبو احلسن أمحد بن حممد العتيقي، وأبو سعد إمساعيل ابن علي السمان، وحامت بن حممد األطرابلسي مث األندلسي، وأبو : روى عنه
 السجزي، وأبو عمرو الداين، واحلسن بن النعمان الصيمري، وأبو ذر اهلروي، وعلي بن عبد امللك بن علي األهوازي، وأبو نصر

شبانة الدينوري، وأبو حممد احلسن بن احلسني التجييب الفرشي، وسليم الرازي، وأبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد بن بندار الرازي، 
 أيب طالب، وعلي بن حممد بن شجاع الربعي، ومظفر ابن احلسن سبط ابن وأبو طالب العشاري، وأبو عمران الفارسي، ومكي بن

  .الل، وعلي بن عبيد اهللا اهلمذاين الكسائي، وآخرون

  .ثقة ثبت: قال أبو ذر يف معجمه
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ه، مسع وولده اليوم هو شيخ مكة، وحمدثها يف وقت: وذكره أبو العباس أمحد بن حممد بن زكريا النسوي يف ترمجة أبيه إبراهيم، وقال
  .مع أبيه وعين به، وكتبه صحاح

  .حدثنا أمحد بن أيب إسحاق قاضي جدة: وكذا وثقه السجزي، ويقول

  .كان قد انفرد يف وقته جبماعة شيوخ، ثقة صدوق: وقال العتيقي

  .وانه، وهو ثقةكان من كبار أهل زمانه، وإليه الرحلة يف أ: وقال أبو نصر هبة اهللا بن معاذ السجزي يف كتاب السبعيات من مجعه

وروى عنه أبو عمر بن عبد الرب باإلجازة، وآخر من بقي من أصحابه راوي نسخة إمساعيل بن جعفر أبو علي احلسن بن عبد : قلت
  .الرمحن ابن احلسن املكي الشافعي احلناط

  .كان أمحد من املسندين الثقات: وقال ابن بشكوال يف ترمجة حام األطرابلسي

ذكر ذلك حامت بن : مث قال. مات سنة أربع وأربع مئة مبكة، وقد نيف على املئة: مجعه لشيوخ ابن عبد الربوقال ابن بشكوال يف 
  .حممد

  .ولد سنة اثنيت عشرة، ومات سنة مخس وأربع مئة: وقال احلبال

  .فوهم. مات سنة ثالث: وقال الكتاين. مات سنة مخس يف مجادى األوىل: وقال العتيقي

أخربنا احلبال، حدثنا احلسن بن أمحد مبكة بوفاة أبيه ومولده، فذكرمها كما : ة، عن األرتاحي، عن الفراء قالأنبأنا أمحد بن سالم
  .مضى

  ابن كج

وحضر جملس . القاضي العالمة، شيخ الشافعية، أبو القاسم، يوسف بن أمحد بن كج، الدينوري، تلميذ أيب احلسني بن القطان
  .الداركي

  .فظ املذهب، وله وجه، وتصانيف كثرية، وأموال وحشمة، ارحتل إليه الناس من اآلفاقوكان يضرب به املثل يف ح

يا : قال ذلك عندما قال له تلميذ. هو ذاك رفعته بغداد، وحطت مين الدينور: وكان بعضهم يقدمه على الشيخ أيب حامد، وقال
  .االسم أليب حامد، والعلم لك! أستاذ 

  .ع وعشرين من رمضان، سنة مخس وأربع مئة، ومل يبلغين مقدار ما عاشقتلته احلرامية بالدينور ليلة سب

  ابن أبي حديد

  .العدل األمني العامل، مسند دمشق، أبو بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن الوليد بن احلكم بن أيب احلديد السلمي الدمشقي

  .ولد سنة تسع وثالث مئة

ن جعفر اخلرائطي، وحممد بن يوسف اهلروي، وعبد الغافر بن سالمة، ومبصر من ومسع أبا الدحداح أمحد بن حممد، وأبا بكر حممد ب
  .حممد بن بشر الزبريي، وعبد العزيز بن أمحد اآلجري، وعبد العزيز بن قيس، وطائفة

هوازي، أمحد وعبيد اهللا ابنا عبد الواحد، وعلي بن احلسني الشرايب، وأبو احلسن بن السمسار، وأبو علي األ: حفيداه: حدث عنه
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  .وتفرد بعلو الرواية. وأبو القاسم احلنائي، وآخرون

  .حدثنا عنه مجاعة، وكان من األعيان: قال أبو نصر بن ماكوال

  .كان ثقةً مأموناً أعرفه، وتويف يف شوال سنة مخس وأربع مئة: وقال عبد العزيز الكتاين

  .أبو بكر ابن أيب احلديد قوال باحلق: ، فقال يلرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم: قال أبو الفرج بن عمرو

  بهاء الدولة

  .أبو نصر، أمحد بن عضد الدولة ابن بويه، ملك العراق

  .مات يف مجادى اآلخرة، سنة ثالث وأربع مئة بعلة الصرع املتتابع كأبيه، تويف بأرجان يف سن اثنتني وأربعني سنة وتسعة أشهر

  .متلك ابنه سلطان الدولة أبو شجاعوكانت أيامه أربعاً وعشرين سنة، و

  .وكان اء الدولة خاضعاً للسلطان حممود بن سبكتكني، مدارياً له

    

  .وقام ابنه بعده اثنيت عشرة سنة، وأخذت الدولة البويهية تتناقص

  .بل كان ملك اء الدولة اثنتني وعشرين سنة ويومني: وقيل

  المجبر

بن موسى بن القاسم بن الصلت بن احلارث بن مالك بن سعد بن قيس بن عبد شرحبيل بن مسند بغداد أبو احلسن، أمحد بن حممد 
  .هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كالب، القرشي العبدري البغدادي اجلرائحي ارب

  .ولد سنة أربع عشرة وثالث مئة

 وكيل أيب صخرة، وأيب بكر بن األنباري، والقاضي أيب إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، وأمحد بن عبد اهللا: ومسع من
  .احملاملي، ومجاعة

  .عبيد اهللا بن أمحد األزهري، وعبد الباقي األنصاري، وعلي بن أمحد بن البسري، ومالك بن أمحد البانياسي، وعدة: حدث عنه

  .صلت ضعيفانابنا ال: سئل أبو بكر الربقاين وأنا أمسع عن ابن الصلت ارب، فقال: قال اخلطيب

عمد ابن الصلت إىل : ومسعت عبد العزيز األزجي يقول. كان صاحلاً ديناً: وسألت محزة بن حممد بن طاهر عن ارب، فقال: قال
  .يشري األزجي إىل أن تلك الكتب مل تكن عند الربذعي. كتب البن أيب الدنيا، فحدث ا عن الربذعي

  . رجب سنة مخس وأربع مئةمات ارب وله إحدى وتسعون سنة، يف شهر

  .وهو صاحب جزء البانياسي

  : املسند الكبري: فأما مسيه

  أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد
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  .ابن موسى بن هارون بن الصلت، األهوازي، مث البغدادي، فمولده يف سنة أربع وعشرين وثالث مئة

  .بن خملد العطار، وعبد الغافر بن سالمة احلمصيمسع القاضي أبا عبد اهللا احملاملي، وأبا العباس بن عقدة، وحممد ا

  .أبو بكر اخلطيب، وأبو القاسم بن مندة، ومجاعة: حدث عنه

  .كان صدوقاً صاحلاً، تويف يف مجادى اآلخرة سنة تسع وأربع مئة: قال اخلطيب

  .وآخر من مات من أصحابه علي بن احلسني بن قريش البناء

  .وبقي إىل سنة تسعني وأربع مئة. نهإن حيىي بن أمحد السييب روى ع: وقيل

  ابن أبي زمنين

  .اإلمام القدوة الزاهد، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن حممد، املري األندلسي اإللبريي، شيخ قرطبة

  .قرأ ببجانة على سعيد بن فحلون خمتصر ابن عبد احلكم

  .د ابن الشامة، ووهب بن مسرةحممد بن معاوية األموي، وأمحد بن املطرف، وأمح: ومسع من

  .وتفقه بإسحاق الطليطلي

  .وتفنن، واستبحر من العلم، وصنف يف الزهد والرقائق، وقال الشعر الرائق

  .وكان صاحب جد وإخالص، وجمانبة لألمراء

  .أبو عمرو الداين، وأبو عمر بن احلذاء، ومجاعة: روى عنه

  .ولد يف أول سنة أربع وعشرين وثالث مئة

  .يف ربيع اآلخر، سنة تسع وتسعني وثالث مئةوتويف 

واختصر املدونة، وله منتخب األحكام مشهور، وكتاب الوثائق، وخمتصر تفسري ابن سالم، وكتاب حياة القلوب يف الزهد، وكتاب 
  .أدب اإلسالم، وكتاب أصول السنة، وأشياء كثرية

  .وزمنني بفتح امليم، مث كسر النون. وكان من محلة احلجة

  الباقالنيابن 

اإلمام العالمة، أوحد املتكلمني، مقدم األصوليني، القاضي أبو بكر، حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن قاسم، البصري، مث 
  .البغدادي، ابن الباقالين، صاحب التصانيف، وكان يضرب املثل بفهمه وذكائه

  .مسع أبا بكر أمحد بن جعفر القطيعي، وأبا حممد بن ماسي، وطائفة

  .خرج له أبو الفتح بن أيب الفوارسو

وكان ثقةً إماماً بارعاً، صنف يف الرد على الرافضة واملعتزلة، واخلوارج واجلهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أيب احلسن األشعري، 
  .وقد خيالفه يف مضائق، فإنه من نظرائه، وقد أخذ علم النظر عن أصحابه

هو امللقب بسيف السنة، ولسان األمة، املتكلم على لسان أهل احلديث، وطريق : كية، فقالوقد ذكره القاضي عياض يف طبقات املال
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  .أيب احلسن، وإليه انتهت رئاسة املالكية يف وقته، وكان له جبامع البصرة حلقة عظيمة

  .ألصويلاحلافظ أبو ذر اهلروي، وأبو جعفر حممد بن أمحد السمناين، وقاضي املوصل، واحلسني بن حامت ا: حدث عنه

كان ورده يف كل ليلة عشرين تروحيةً يف احلضر والسفر، فإذا فرغ منها، كتب مخساً وثالثني ورقةً من : قال أبو بكر اخلطيب
مجيع ما كان يذكر أبو بكر بن الباقالين : ومسعت علي بن حممد احلريب يقول. مسعت أبا الفرج حممد بن عمران يقول ذلك. تصنيفه

  . صنفه من حفظه، وما صنف أحد خالفاً إال احتاج أن يطالع كتب املخالفني، سوى ابن الباقالينمن اخلالف بني الناس

    

  .أخذ القاضي أبو بكر املعقول عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد ابن جماهد الطائي صاحب أيب احلسن األشعري: قلت

أمور، منها أن امللك أدخله عليه من باب خوخة ليدخل وقد سار القاضي رسوالً عن أمري املؤمنني إىل طاغية الروم، وجرت له 
  .راكعاً للملك، ففطن هلا القاضي، ودخل بظهره

ترتهونه عن هذا، وال : أما علمت أن الراهب يترته عن هذا ؟ فقال! مه : ومنها أنه قال لراهبهم، كيف األهل واألوالد ؟ فقال امللك
كما جرى ملرمي : كيف جرى لزوجة نبيكم ؟ يقصد توبيخاً قال: إن الطاغية سأله: وقيل! ترتهون رب العاملني عن الصاحبة والولد 

  .فأفحمه. بنت عمران، وبرأمها اهللا، لكن عائشة مل تأت بولد

كل مصنف ببغداد إمنا ينقل من كتب الناس سوى القاضي أيب بكر، فإمنا صدره : مسعت أبا بكر اخلوارزمي يقول: قال اخلطيب
  .ناسحيوي علمه وعلم ال

  .لو أوصى رجل بثلث ماله ألفصح الناس، لوجب أن يدفع إىل أيب بكر األشعري: وقال أبو حممد البايف

كان ما يضمره القاضي أبو بكر األشعري من الورع والدين أضعاف ما كان يظهره، فقيل : قال أبو حامت حممود بن احلسني القزويين
  .يهود والنصارى، واملعتزلة والرافضة، لئال يستحقروا علماء احلقإمنا أظهر ما أظهره غيظاً لل: له يف ذلك، فقال

  : وعمل بعضهم يف موت القاضي

  وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلف  إلى جبٍل تمشي الرجال به انظر

 إلى درة اإلسالم في الصدف وانظر  إلى صارم اإلسالم منغمداً وانظر

ة، وصلى عليه ابنه حسن، وكانت جنازته مشهودةً، وكان سيفاً على املعتزلة والرافضة مات يف ذي القعدة، سنة ثالث وأربع مئ
هذا ناصر السنة : واملشبهة، وغالب قواعده على السنة، وقد أمر شيخ احلنابلة أبو الفضل التميمي منادياً يقول بني يدي جنازته

  .ن يزور قربه كل مجعةمث كا. والدين، والذاب عن الشريعة، هذا الذي صنف سبعني ألف ورقة

فقال . إن أعاد ما قلت، قنعت به عن اجلواب: ناظر أبو بكر أبا سعيد اهلاروين، فأسهب، ووسع العبارة، مث قال للجماعة: قيل
  .بل إن أعاد ما قاله، سلمت له: اهلاروين

  أبو حامد اإلسفراييني
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  .د بن أمحد اإلسفراييين، شيخ الشافعية ببغداداألستاذ العالمة، شيخ اإلسالم، أبو حامد، أمحد ابن أيب طاهر حمم

  .ولد سنة أربع وأربعني وثالث مئة

وقدم بغداد وله عشرون سنةً، فتفقه على أيب احلسن بن املرزبان، وأيب القاسم الداركي، وبرع يف املذهب، وأرىب على املتقدمني، 
  .وعظم جاهه عند امللوك

  .عيلي، ومسع السنن من الدارقطينعبد اهللا بن عدي، وأيب بكر اإلمسا: حدث عن

  .حدث عنه تالمذته أقضى القضاة أبو احلسن املاوردي، والفقيه سليم الرازي، وأبو علي السنجي، وأبو احلسن احملاملي، وآخرون

رض انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، وعلق عنه تعاليق يف شرح املزين، وطبق األ: قال الشيخ أبو إسحاق يف الطبقات
  .باألصحاب، ومجع جملسه ثالث مئة متفقه

تعليقه الشيخ أيب حامد يف حنو من مخسني جملداً، ذكر فيها مذاهب العلماء، وبسط أدلتها واجلواب : وقال الشيخ حميي الدين النواوي
العراق وخراسان، وعنهما أبو علي السنجي، وقد تفقه السنجي على القفال أيضاً، ومها شيخا طريقيت : عنها، تفقه عليه مجاعة منهم

  .انتشر املذهب

حدثونا عن أيب حامد، وكان ثقةً، حضرت تدريسه يف مسجد ابن املبارك، ومسعت من يذكر أنه كان حيضر درسه : قال اخلطيب
  .لو رآه الشافعي، لفرح به: سبع مئة فقيه، وكان الناس يقولون

أبو : من أنظر من رأيت من الفقهاء ؟ فقال: ي أبا عبد اهللا الصيمريسألت القاض: وحدثين أبو إسحاق الشريازي قال: قال اخلطيب
  .حامد اإلسفراييين

ال تعلق كثرياً مما تسمع منا يف جمالس اجلدل، : مسعت الشيخ أبا حامد يقول لطاهر العباداين: قال أبو حيان التوحيدي يف رسالة له
لبته، فلسنا نتكلم لوجه اهللا خالصاً، ولو أردنا، لكان خطونا إىل فإن الكالم جيري فيها على ختل اخلصم ومغالطته ودفعه ومغا

  .الصمت أسرع من تطاولنا يف الكالم، وإن كنا يف كثري من هذا نبوء بغضب اهللا، فإنا نطمع يف سعة رمحة اهللا

  .أبو حيان غري معتمد: قلت

عث هلذه األمة على رأس كل مئة سنة من جيدد هلا إن اهللا يب: وعلى الشيخ أيب حامد تأول بعض العلماء حديث: قال ابن الصالح
  .دينها، فكان الشافعي على رأس املئتني، وابن سريج على رأس الثالث مئة، وأبو حامد على رأس األربع مئة

    

كان أبو حامد يف أول أمره حيرس يف درب، وكان يطالع على زيت احلرس، وإنه أفىت وهو ابن سبع : وروي عن سليم الرازي قال
  .عشرة سنة

مات أبو حامد يف شوال، سنة ست وأربع مئة، وكان يوماً مشهوداً، ودفن يف داره، مث نقل بعد أربع سنني، ودفن : قال اخلطيب
  .بباب حرب، رمحه اهللا

ومات معه باديس بن منصور احلمريي، صاحب املغرب، وشيخ الصوفية أبو علي الدقاق، وأبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب 
فسر، ومحزة بن عبد العزيز املهليب، وشيخ مكة عبيد اهللا بن حممد السقطي، وشيخ بغداد أبو أمحد بن أيب مسلم الفرضي، وأبو امل

  .الفرج عثمان بن أمحد الربجي بأصبهان، وشيخ املتكلمني أبو بكر بن فورك
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ن أمحد، أخربنا محزة بن كروس، أخربنا الفقيه نصر بن أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا إلياس ب
إبراهيم، حدثنا سليم بن أيوب، حدثنا أبو حامد أمحد بن أيب طاهر، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الشعراين، حدثنا احلسن بن 

ظهر ها هنا معبد اجلهين، : السفيان، حدثنا حبان ابن موسى، حدثنا ابن املبارك، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن حيىي بن يعمر ق
  .وذكر احلديث. وهو أول من قال يف القدر ها هنا

  ابن بيري

  .احملدث املعمر الصدوق، شيخ واسط، أبو بكر بن عبيد بن الفضل بن سهل بن بريي الواسطي

عمر بن شوذب، آخر أصحاب علي بن عبد اهللا بن مبشر الواسطي، حدث عنه، وعن حممد بن عثمان بن مسعان، وعبد اهللا بن 
وحممد ابن احلسني الزعفراين، وحممد بن حيىي الصويل، وأيب جعفر بن البختري، وأيب علي احلسن بن منصور، وعبد الباقي بن قانع، 

وكان ثقةً صدوقاً، : وعدة، حىت إن مخيس بن علي احلوزي زعم أنه مسع من أيب القاسم البغوي، وابن أيب داود، وهذا غلط، قال
  .رةكف بصره بأخ

عبد الكرمي بن حممد الشروطي، وأبو يعلى محزة بن احلسن، وحممد بن علي بن عيسى القارىء، وعلي بن احلسني بن : حدث عنه
الطيب الصويف، وأبو غالب بن بشران النحوي، والقاضي أبو علي إمساعيل بن حممد بن أمحد بن الطيب بن كماري، والفقيه أبو 

الواسطيون ومساع ابن خملد منه يف سنة نيف وأربع مئة، : بو احلسني حممد بن حممد بن خملد البزازاحلسني حممد بن علي الشافعي، وأ
  .رمحه اهللا

  ابن خزفة

الشيخ أبو احلسن، علي بن حممد بن علي بن خزفة، الواسطي، الصيدالين األديب، راوي التاريخ الكبري ألمحد بن أيب خيثمة، عن 
  .وروى عن حممد بن أمحد بن أيب وطن، وأيب العالء حممد بن يونسحممد بن احلسني الزعفراين، عنه، 

الاللكائي، وحممد بن احلسني بن البيطار، وأبو علي غالم اهلراس، وأبو يعلى حممد بن سفيان، وعلي بن عبيد اهللا العالف، : وعنه
  .وإبراهيم بن حممد اجلماري، وعدة

  .وكان خصيصاً بالوزير فخر امللك وندمياً له

  .يف سنة تسع وأربع مئةتويف 

  الخزاعي

الشيخ الصدوق، العامل احملدث، أبو القاسم، علي بن أمحد بن حممد بن احلسن، اخلزاعي البلخي، من ولد مكلم الذئب أهبان بن 
  .عياذ اخلزاعي، رضي اهللا عنه

  .ري ذلك، وطال عمره، وتفرداهليثم بن كليب الشاشي مسنده، وكتاب الشمائل، وكتاب غريب احلديث البن قتيبة، وغ: مسع من

وحدث أيضاً عن أبيه، واألستاذ عبد اهللا بن حممد بن يعقوب البخاري، وعبد اهللا بن حممد بن طرخان البلخي، وحممد بن أمحد بن 
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  .خنب، وأيب عمرو حممد بن إسحاق العصفري، وأيب جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا اجلمال، وحممد بن أمحد السلمي، وطائفة

  .حتل يف كربه، فحدث ببخارى، وبلخ ومسرقند ونسفوار

  .وكان مولده يف رجب سنة ست وعشرين وثالث مئة

  .حدث عنه مجاعة من أهل تلك الديار، وآخر أصحابه موتاً أمحد بن حممد اخلليلي الدهقان

  .مات ببخارى يف صفر سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  السليماني

 النهر، أبو الفضل، أمحد بن علي بن عمرو بن محد بن إبراهيم بن يوسف بن عنرب، سبط أمحد اإلمام احلافظ املعمر، حمدث ما وراء
  .بن سليمان، السليماين البيكندي البخاري

  .ولد سنة إحدى عشرة وثالث مئة

مد بن ومسع حممد بن محدويه بن سهل املروزي، وعلي بن سختويه، وعلي بن إبراهيم بن معاوية، وحممد بن إسحاق اخلزاعي، وحم
صابر بن كاتب، وصاحل بن زهري البخاريني، وعلي بن إسحاق املادرائي، وأبا العباس األصم، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس، 

  .وطبقتهم، وتفرد بالرواية عن ابن محدويه وغريه

    

التصانيف الكبار، رحل إىل أمحد بن سليمان البيكندي، له : السليماين منسوب إىل جده ألمه: قال أبو سعد السمعاين يف األنساب
اآلفاق، ومل يكن له نظري يف زمانه إسناداً وحفظاً ودرايةً وإتقاناً، وكان يصنف يف كل مجعة شيئاً، ويدخل من بيكند إىل خبارى، 

  .وحيدث مبا صنف

  .جعفر بن حممد املستغفري، وولده أبو ذر حممد بن جعفر، ومجاعة ال نعرفهم بتلك الديار: حدث عنه

  .تويف يف ذي القعدة، سنة أربع وأربع مئة وله ثالث وتسعون سنة: و سعدقال أب

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد الرحيم بن أيب سعد، أخربنا عثمان بن علي البيكندي، أخربنا أبو اخلطاب حممد بن إبراهيم بن 
بن عمرو السليماين، أخربنا عبد العزيز بن أمحد علي الكعيب إمالًء، حدثنا أبو سهل أمحد بن علي األبيوردي، أخربنا أمحد 

السمرقندي، حدثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم السمرقندي، حدثنا عيسى بن مينا، حدثنا حممد ابن جعفر بن أيب كثري، عن العالء، 
  . فتح اهللا عليه باب فقرال يفتح أحد على نفسه باب مسألة إال: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أبيه، عن أيب هريرة

أخربنا احلسن بن علي بن يونس، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت عبد األول، أخربنا أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد، 
حدثنا أخربنا حممد بن حممد بن إمساعيل، حدثنا أمحد بن علي احلافظ بيكند، حدثنا حممد بن إبراهيم بن عيسى اخلوارزمي الشافعي، 

حممد بن إسحاق الدمشقي، حدثين حممد بن محدان البلخي، حدثنا حممد بن شل املروزي، حدثنا موسى بن مسعود، عن عكرمة 
  .ولد الزىن ال يكتب احلديث: بن عمار، عن حيىي بن أيب كثري قال

  .رأيت للسليماين كتاباً فيه حط على كبار، فال يسمع منه ما شذ فيه
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  ابن حامد

بلة، ومفتيهم، أبو عبد اهللا، احلسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي الوراق، مصنف كتاب اجلامع يف عشرين جملداً شيخ احلنا
  .يف االختالف

  .أيب بكر النجاد، وأيب بكر الشافعي، وابن سلم اخلتلي: روى عن

  . واملقرىء أبو بكر اخلياطأبو علي األهوازي، وأبو طالب العشاري، والقاضي أبو يعلى، وتفقه عليه،: روى عنه

  .وكان يتقوت من النسخ، ويكثر احلج

  .وهو أكرب تالمذة أيب بكر غالم اخلالل

  .هلك شهيداً يف أخذ الوفد سنة ثالث وأربع مئة

  ابن وجه الجنة

  .الشيخ الثقة املعمر، أبو بكر، حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود بن موسى، القرطيب، عرف بابن وجه اجلنة

  . قاسم بن أصبغ، وحممد بن أيب دليم، وحممد بن معاوية، وابن حزم الصديف، وأمحد بن مطرف:مسع من

  .وكان خرياً ديناً، من عدول القاضي أيب بكر بن السليم، وكان يلتزم صنعة اخلز

  .أبو عمر بن عبد الرب، وأبو حممد بن حزم، وطائفة: حدث عنه

  .مولده يف سنة أربع وثالث مئة

  .جة سنة اثنتني وأربع مئةومات يف ذي احل

  .وهو أكرب شيخ لقيه ابن حزم

  ابن الرسان

  .الشيخ اجلليل الثقة احملدث، أبو القاسم، أمحد بن فتح بن عبد اهللا ابن علي القرطيب، التاجر السفار، املعروف بابن الرسان

إبراهيم فقيه قرطبة، ومحل صحيح مسلم حج، وأخذ عن أيب احلسن عتبة الرازي، ومحزة الكناين، واحلسن ابن رشيق، وإسحاق بن 
  .عن أيب العالء بن ماهان

هو : ابن ميمون وابن شنظري، ويونس بن عبد اهللا، وحممد بن عتاب، وأبو عمر بن عبد الرب، واخلوالين، وقال: الصاحبان: روى عنه
  .رجل صاحل على هدى وسنة، صنف يف الفرائض، وكان عنده فوائد مجة عوال

  .عن أربع ومثانني سنة يف شهر ربيع األول، خمتفياً بعد طلب شديد بسبب مصادرة وعسفمات : وقال غريه

  .وقد روى ابن حزم يف تواليفه عن رجل عنه

  .مات سنة ثالث وأربع مئة

  لحية الزبل
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لقرطيب، تلميذ أيب اإلمام احملدث الثقة، شيخ اللغة، أبو عثمان، سعيد بن عثمان بن سعيد، الرببري األندلسي، ابن القزاز، اللغوي ا
  .علي القايل

  .مولده يف سنة مخس عشرة وثالث مئة

قاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، وحممد بن عبد اهللا ابن أيب دليم، وحممد بن عيسى بن رفاعة، وسعيد بن جابر، : حدث عن
  .وحممد بن حممد بن عبد السالم اخلشين

  .اتأبو عمر بن عبد الرب، ومجاعة وكان أحد الثق: حدث عنه

  .عدم يف وقعة األندلس، يف ربيع األول سنة أربع مئة

  ابن المكوي

  .عامل األندلس، وشيخ املالكية، أبو عمر، أمحد بن عبد امللك بن هاشم، اإلشبيلي، ابن املكوي

  .تفقه على إسحاق بن إبراهيم الفقيه

    

  .لدين، والبعد عن اهلوى، واإلنصاف يف النظروبرع، وفاق األقران، وانتهت إليه معرفة املذهب وغوامضه مع الصالبة يف ا

صنف هو والعالمة أبو بكر املعيطي معاً كتاب االستيعاب يف املذهب، يف مئة جزء، لصاحب األندلس املستنصر، فسر بذلك، 
  .ووصلهما مببلغ، وقدمهما للشورى

  .تفقه على ابن املكوي أبو عمر بن عبد الرب، وأخذ عنه املدونة

  .ادى األوىل، سنة إحدى وأربع مئة عن سبع وسبعني سنة، وكانت جنازته مشهودةً، رمحه اهللامات فجأةً يف مج

  الصعلوكي

العالمة، شيخ الشافعية خبراسان، اإلمام أبو الطيب، سهل بن اإلمام أيب سهل حممد بن سليمان بن حممد، العجلي احلنفي، مث 
  .الصعلوكي النيسابوري، الفقيه الشافعي

  .تفقه على والده

  .أيب العباس األصم، وأيب علي الرفاء، وطائفة: ومسع من

  .ودرس وخترج به أئمة

  .هو من أنظر من رأينا، خترج به مجعة، وحدث وأملى: قال احلاكم

  .وبلغين أنه كان يف جملسه أكثر من مخس مئة حمربة: قال

كان : وقال احلاكم. والدين، وأخذ عنه فقهاء نيسابوركان أبو الطيب فقيهاً أديباً، مجع رئاسة الدنيا : وقال أبو إسحاق الشريازي
  .سهل والد: أبو جيله، ويقول

  .حدث عنه احلاكم وهو أكرب منه، وأبو بكر البيهقي، وأبو نصر حممد بن سهل الشاذياخي، وآخرون: قلت
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  .من تصدر قبل أوانه، فقد تصدى هلوانه: وله ألفاظ بديعة، منها

  .اً ال يدرك، كان رضى اهللا ميسوراً ال يترك، إنا حنتاج إىل إخوان العشرة لوقت العسرةإذا كان رضى اخللق معسور: وقال

وكان بعض العلماء يعد أبا الطيب ادد لألمة دينها على رأس األربع مئة، وبعضهم عد ابن الباقالين، وبعضهم عد الشيخ أبا حامد 
  .اإلسفراييين، وهو أرجح الثالثة

  . رجب، سنة أربع وأربع مئة يف عشر الثمانني، رمحه اهللا تعاىلتويف اإلمام أبو الطيب يف

وفيها تويف السليماين، وشيخ القراء أبو الفرج عبد امللك بن بكران النهرواين، وقاضي قرطبة أبو بكر حيىي بن عبد الرمحن بن واقد 
  .الكبرياملالكي، واحلافظ أبو حممد حامت بن أيب حامت حممد بن يعقوب اهلروي مؤلف السنن 

  ابن الليث

اإلمام احلافظ الفقيه، العالمة أبو علي، احلسن بن أمحد بن حممد ابن الليث الكشي، مث الشريازي الشافعي، من أعيان القراء واحلفاظ 
  .والفقهاء

  .ولد يف حدود العشرين وثالث مئة

 اهللا بن درستويه النحوي، واحلافظ احلسن بن إمساعيل الصفار، وأيب العباس األصم، وحممد بن يعقوب بن األخرم، وعبد: ومسع من
  .عبد الرمحن الرامهرمزي

  .وارحتل ومجع، وشارك يف الفضائل، وروى الكثري ببالد فارس

هو متقدم يف معرفة القراءات، حافظ للحديث، رحال، قدم علينا أيام األصم، مث قدم علينا يف : أبو عبد اهللا احلاكم، وقال: مسع منه
  .سنة ثالث ومخسني

  .هو والد الليث وأيب بكر: وذكر أبو عمرو بن الصالح أبا علي بن الليث يف طبقات الشافعية خمتصراً، وقال

ومن أصحابه زيد بن عمر احلافظ، وحممد بن : ذكره أيضاً أبو عبد اهللا القصار يف طبقات أهل شرياز، وأثىن عليه كثرياً، مث قال
  .موسى احلافظ، وأمحد بن عبد الرمحن احلافظ

  .وتويف لثمان عشرة مضت من شعبان سنة مخس وأربع مئة: قال

بل تويف سنة سبع : وقيل. أيب بكر بن املقرىء: حدث عن. ومات ابنه حممد يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة، ويكىن أبا بكر: قلت
  .وأربعني وأربع مئة، فيحرر هذا

فهذا من رواية الشيوخ عن . مه روى عن أيب علي بن الليث حديثاًأن احلافظ أبا الشيخ مع تقد: وقد ذكر احلافظ حيىي بن مندة
  .التالمذة

  ابن فطيس

اإلمام العالمة احلافظ، ذو الفنون، قاضي اجلماعة، أبو املطرف، عبد الرمحن بن حممد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ بن فطيس، 
  .القرطيب املالكي
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وأيب عبد اهللا بن مفرج، وأيب احلسن األنطاكي، وأيب حممد األصيلي، وأيب أيب عيسى الليثي، وأيب جعفر بن عون اهللا، : حديث عن
  .حممد ابن عبد املؤمن، وعدة

  .وأجاز له احلسن بن رشيق، والقاضي أبو بكر األري، وطائفة

  . حفظهوكان حافظاً ناقداً جهبذاً، جموداً حمققاً، بصرياً بالعلل والرجال، مع قوته يف الفقه والفضائل، وكان ميلي من

الصاحبان، وأبو عمر الطلمنكي، وأبو عمر بن مسيق، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو عمر بن احلذاء، وحامت بن حممد، : حدث عنه
  .وآخرون

    

صنف كتاب القصص وهو ثالث جملدات، وكتاب أسباب الرتول يف مئة جزء، وكتاب فضائل الصحابة يف مئة جزء، وكتاب 
لدات، وكتاب الناسخ واملنسوخ ثالثون جزءاً، وكتاب اإلخوة من أهل العلم جملدان، وكتاب أعالم النبوة فضائل التابعني يف سبع جم

يف عشر أسفار، وكتاب الكرامات يف جملدين، ومسند حممد بن فطيس، مخسون جزءاً، ومسند قاسم بن أصبغ العوايل، ثالث 
  .جملدات، وكتاب املناولة واإلجازة جملد

رة للمظفر بن أيب عامر، فلما أن ويل القضاء، ترك زي الوزراء، وكان عادالً، شديداً يف أحكامه، حبراً من حبور وكان قد ويل الوزا
  .العلم، عظيم اخلطر

  .عاش مخساً ومخسني سنة، وتويف يف نصف ذي القعدة، سنة اثنتني وأربع مئة، وصلى عليه ولده حممد، رمحه اهللا

  أبو أحمد الفرضي

  .ي مسلم، البغدادي الفرضي املقرىء"خ العراق، أبو أمحد، عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد بن علي بن أاإلمام القدوة، شي

  .تال على ابن بويان

  .ومسع من القاضي احملاملي، ويوسف بن البهلول األزرق، وحضر جملس أيب بكر بن األنباري

  .نصر بن عبد العزيز الفارسي، ومجاعةأبو بكر بن موسى اخلياط، وأبو علي غالم اهلراس، و: تال عليه

أبو حممد اخلالل، وأمحد بن علي بن أيب عثمان، وعلي بن البسري، وعلي بن حممد بن حممد األنباري اخلطيب، : وروى عنه
  .وآخرون

  .كان ثقةً ورعاً ديناً: قال اخلطيب

  .ما رأيت يف معناه مثله: وقال العتيقي

  . من األئمةعبيد اهللا كان إماماً: وقال األزهري

  .كان أبو أمحد إذا جاء إىل أيب حامد اإلسفراييين، قام ومشى حافياً إىل باب مسجده مستقبالً له: قال عيسى بن أمحد اهلمذاين

مل أر يف الشيوخ من يعلم هللا غري أيب أمحد الفرضي، اجتمعت فيه أدوات من علم وقرآن وإسناد، وحالة من : وقال منصور الفقيه
  .، وكان مع ذلك أورع اخللق، مل أر مثلهالدنيا متسعة

  .تويف يف شوال سنة ست وأربع مئة وله اثنتان ومثانون سنة: قلت
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  .وقد استوفيت أمره يف طبقات املقرئني

قرأت ا على : تلوت ا على هبة اهللا بن الطرب قال: أنبأين أبو اليمن الكندي قال: مسعت قراءة قالون على عمر بن عبد املنعم، قال
قرأت ا على أيب أمحد الفرضي، عن ابن بويان، عن : أيب بكر حممد بن علي بن موسى اخلياط سنة إحدى وستني وأربع مئة، قال

  .أيب حسان، عن أيب نشيط، عن قالون صاحب نافع

  ابن فورك

  .اإلمام العالمة الصاحل، شيخ املتكلمني، أبو بكرن حممد بن احلسن بن فورك األصبهاين

  . داود الطيالسي من عبد اهللا بن جعفر بن فارس، ومسع من ابن خرزاذ األهوازيمسع مسند أيب

  .أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو بكر بن خلف، وآخرون: حدث عنه

  .وصنف التصانيف الكثرية

  .األستاذ أبو بكر قربه باحلرية يستسقى به: قال عبد الغافر يف سياق التاريخ

أبو بكر األصويل، األديب النحوي الواعظ، درس بالعراق مدةً، مث توجه إىل الري، فسعت به املبتدعة : خلكان فيهوقال القاضي ابن 
يعين الكرامية فراسله أهل نيسابور، فورد عليهم، وبنوا له مدرسةً وداراً، وظهرت بركته على املتفقهة، وبلغت مصنفاته قريباً مئة 

له ا مناظرات، وكان شديد الرد على ابن كرام، مث عاد إىل نيسابور، فسم يف الطريق، مصنف، ودعي إىل مدينة غزنة، وجرت 
  .فمات بقرب بست، ونقل إىل نيسابور، ومشهده باحلرية يزار، ويستجاب الدعاء عنده

  .كان أشعرياً، رأساً يف فن الكالم، أخذ عن أيب احلسن الباهلي صاحب األشعري: قلت

كيف أدعو له، وكنت البارحة أقسم : أال دعوت البن فورك ؟ قال:  علي الدقاق يف جملسه لطائفة، فقيلدعا أبو: وقال عبد الغافر
  .على اهللا بإميانه أن يشفيين ؟

  .محل مقيداً إىل شرياز للعقائد: قلت

فأمر . ، وأما اليوم فالكان رسول اهللا: ونقل أبو الوليد الباجي أن السلطان حمموداً سأله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .بقتله بالسم

  .إن روح رسول اهللا قد بطلت، وتالشت، وما هي يف اجلنة: كان يقول: وقال ابن حزم

  .وقد روى عنه احلاكم حديثاً، وتويف قبله بسنة واحدة: قلت

  باديس

  .اد الصنهاجيابن منصور بن يوسف بن بلكني بن زيري، صاحب املغرب، وابن ملوكها من جهة العبيدية، أبو من

  .نصري الدولة: ويل ممالك إفريقية للحاكم، فلقبه

  .وكان سائساً حازماً، شديد البأس، إذا هز رحماً، كسره

  .مولده سنة أربع وسبعني وثالث مئة
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وته، ويف سنة ست وأربع مئة أمر جيشه بالعرض، فسره حسن شارم وهيئتهم، مث مد السماط وأكل، فمات فجأةً لليلته، فأخفوا م
  .ورتبوا يف امللك أخاه كرامت، مث عطفوا، فبايعوا ابنه املعز بن باديس

  .مات باخلوانيق، دعا عليه الصاحل حمرز الطرابلسي املؤدب، لكونه هم خبراب طرابلس املغرب: ويقال

  .ال جيوز إال ضم الصاد: وقال ابن دريد. وصنهاجة من محري بالكسر

  ابن اللبان

  .، إمام الفرضيني يف اآلفاق، أبو احلسني، حممد بن عبد اهللا بن احلسن، البصري، ابن اللبان، الفرضي الشافعياإلمام العالمة الكبري

  .مسع أبا العباس حممد بن أمحد األثرم، وابن داسه، وحدث عنه ببغداد بسنن أيب داود، فسمعها منه القاضي أبو الطيب الطربي

  .م الفرائض، صنف فيها كتباً، وتويف يف ربيع األول، سنة اثنتني وأربع مئةانتهى إليه عل: وثقه أبو بكر اخلطيب، وقال

  .أظنه من أبناء الثمانني: قلت

  .ليس يف الدنيا فرضي إال من أصحايب، أو أصحاب أصحايب، أو ال حيسن شيئاً: إنه كان يقول: قيل

  .فيها كتباً ليس ألحد مثلها، أخذ عنه أئمة وعلماءكان ابن اللبان إماماً يف الفقه والفرائض، صنف : قال أبو إسحاق الشريازي

دخل ابن اللبان خوارزم يف دولة مأمون بن حممد بن علي بن مأمون خوارزم شاه، فأكرمه، وبره، : وقال ابن أرسالن يف تارخيه
  .يبعث إليه كل سنة مبالوبالغ، وبىن له مدرسةً ببغداد يرتل فيها فقهاء خوارزم، فكان أبو احلسني يدرس ا، وكان خوارزم شاه 

  .وأنا رأيت هذه املدرسة وقد خربت بقرب قطيعة الربيع: قال ابن أرسالن

  أبو علي الروذباري

  .اإلمام املسند، أبو علي، احلسني بن حممد بن حممد بن علي بن حامت، الروذباري الطوسي

  .احلسن الطوسي، وطائفةمسع إمساعيل الصفار، وعبد اهللا بن عمر بن شوذب، وابن داسة، واحلسني بن 

وحدث بسنن أيب داود بنيسابور، وعقد له جملس يف اجلامع، مث مرض، ورد إىل وطنه بالطابران، فتويف يف ربيع األول سنة ثالث 
  .وأربع مئة

 وعدد حدث عنه احلاكم وهو من أقرانه، وأبو بكر البيهقي، وأبو الفتح نصر بن علي الطوسي، وفاطمة بنت أيب علي الدقاق،: قلت
  .كثري نيف على الثمانني

  ابن ثرثال

  .الشيخ املعمر املسند، أبو احلسن، أمحد بن عبد العزيز بن أمحد ابن حامد بن حممود بن ثرثال، التيمي البغدادي، نزيل مصر

  .ءحدث جبزء واحد وما كان معه سواه عن القاضي أيب عبد اهللا احملاملي، وحممد بن خملد، وإبراهيم بن حممد بن بطحا

  .وكان مولده يف سنة سبع عشرة وثالث مئة، ومساعه يف سنة ست وعشرين
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حممد بن علي الصوري، والقاضي أبو عبد اهللا القضاعي، وخلف بن أمحد احلويف، وأبو إسحاق إبراهيم احلبال، : حدث عنه
  .وآخرون

  .وثقه اخلطيب

  .مات يف ذي القعدة سنة مثان وأربع مئة

مد احلسن بن حممد بن حيىي بن الفحام السامري، وأبو حممد بن البيع، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، وأبو وفيها تويف املقرىء أبو حم
  .الفضل بن بديل اخلزاعي املقرىء، وأبو عمر حممد بن احلسني البسطامي

  ابن البيع

  .رف بابن البيعالشيخ املعمر، مسند بغداد، أبو حممد، عبد اهللا بن عبيد اهللا بن حيىي، البغدادي املؤدب، ع

  .حدث عن القاضي أيب عبد اهللا احملاملي بالدعاء له، وبعدة أجزاء تفرد ا

أبو الغنائم حممد بن أيب عثمان، وأخوه أبو حممد أمحد، وأبو الفضل بن البقال عمر بن عبيد اهللا، وعبد الرمحن بن أمحد : حدث عنه
  .البطرالدجاجي، وحممد بن حممد العكربي، وأبو اخلطاب نصر بن 

كان يسكن بدرب اليهود، وكان ثقةً، مل أرزق السماع منه، وأعرف ملا ذهبوا إليه، فلم أذهب ألجل احلر، مات يف : قال اخلطيب
  .رجب سنة مثان وأربع مئة، وله سبع ومثانون سنة

  ابن مهدي

بن مهدي، الفارسي الكازروين، مث الشيخ الصدوق املعمر، مسند الوقت، أبو عمر، عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد 
  .البغدادي البزاز

مسع كثرياً من القاضي احملاملي، ومسع من أيب العباس بن عقدة، وحممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، وحممد بن خملد العطار، 
  .واحلسني ابن حيىي بن عياش، وتفرد وبعد صيته

    

ني البزاز، ويوسف بن حممد املهرواين، وأمحد بن علي بن أيب عثمان، وأبو أبو بكر اخلطيب، ووثقه، وهبة اهللا بن احلس: حدث عنه
القاسم ابن البسري، وأبو احلسن الداوودي، وعبد الرمحن بن أيب بكر الطربي، وأبو الغنائم حممد بن أيب عثمان، وعاصم بن احلسن 

رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي، واخلطيب علي بن العاصمي، وكبري املعتزلة أبو يوسف عبد السالم بن حممد القزويين املفسر، و
  .حممد بن حممد األنباري، وأبو عبد اهللا بن طلحة النعايل، وآخرون

  .كان ثقةً أميناً، مات يف رجب سنة عشر وأربع مئة: قال اخلطيب

  .ومولده يف سنة مثاين عشرة وثالث مئة: قال

  . وغريها، وحدث يف أسفارهوقع لنا من طريقه أجزاء عالية من احملامليات: قلت

  أبو علي الفارسي
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  .الشيخ أبو علي عبد امللك بن حممد الفارسي: أخوه

عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مهدي بن خشنام بن النعمان بن خملد، مسع إمساعيل الصفار، وعثمان : قال ابن النجار
  .بن السماك، ومجاعة

  . يف التجارةوحدث ببغداد والري وقزوين ومهذان

  .علي بن بشرى الليثي، وأبو يعلى اخلليلي، وأبو سعد السمان: وعنه

  .وسكن قزوين، وكان صدوقاً

  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى وتسعني وثالث مئة، رمحه اهللا

  ابن أبي الفوارس

  .سهل، البغدادياإلمام احلافظ احملقق الرحال، أبو الفتح، حممد بن أمحد بن حممد بن فارس ابن أيب الفوارس 

  .ولد سنة مثان وثالثني وثالث مئة

  .وأول مساعه يف سنة ست وأربعني وثالث مئة

مسع من أمحد بن الفضل بن خزمية، وجعفر بن حممد اخللدي، ودعلج بن أمحد، وأيب عيسى بكار بن أمحد، وأيب بكر الشافعي، وأيب 
  .بن مقسم، وأيب بكر بن اهليثم األنباري، وخلق كثريبكر النقاش املفسر، وأيب علي بن الصواف، وحممد بن احلسن 

  .وارحتل إىل البصرة وبالد فارس وخراسان، ومجع وصنف، وانتخب عليه املشايخ، وكان مشهوراً باحلفظ والصالح واملعرفة

ملهتدي باهللا، وحممد بن أبو سعد املاليين، وأبو بكر الربقاين، وأبو بكر اخلطيب، وأبو علي بن البناء، وأبو احلسني بن ا: حدث عنه
  .علي بن سكينة، ومالك بن أمحد البانياسي، وعدة

  .أول مساع ابن أيب الفوارس من أيب بكر النجاد: وقال احلاكم

  .قرأت عليه قطعةً من حديثه، وكان ميلي يف جامع الرصافة: قال اخلطيب

  .وتويف يف ذي القعدة سنة اثنيت عشرة وأربع مئة: قال

ن عبد الرمحن، أخربنا أبو حممد بن قدامة الفقيه، أخربنا حممد بن عبد الباقي، أخربنا ملك بن أمحد، حدثنا أبو الفتح أخربنا إمساعيل ب
بن أيب الفوارس احلافظ، حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، حدثنا األبار، حدثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق، مسعت عبدان 

  .من حدثك ؟ بقي: ناد عندي من الدين، لوال اإلسناد، لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل لهاإلس: قال عبد اهللا بن املبارك: يقول

  أبو عمر الهاشمي

اإلمام الفقيه املعمر، مسند العراق، القاضي أبو عمر، القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن األمري جعفر بن 
  . بن عباس، اهلامشي العباسي البصريسليمان ابن علي بن احلرب البحر عبد اهللا

  .ولد سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة

ومسع أبا روق أمحد بن حممد اهلزاين، وأبا العباس حممد بن أمحد األثرم، وعبد الغافر بن سالمة، وعلي بن إسحاق املادرائي، وحممد 
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ياش القطان، ويزيد بن إمساعيل اخلالل صاحب الرمادي، بن احلسني الزعفراين الواسطي، وأبا علي اللؤلؤي، واحلسني بن حيىي بن ع
  .واحلسن بن حممد بن عثمان الفسوي، وعدة

  .وانتهى إليه علو اإلسناد بالبصرة

أبو بكر اخلطيب، وأبو بكر حممد بن إبراهيم املستملي األصبهاين، واحملدث أبو علي الوخشي، : حدث عنه من الرحالة وغريهم
، وسليم بن أيوب الرازي، واملسيب بن حممد األرغياين، وعلي بن أمحد التستري وأبو القاسم عبد امللك وهناد بن إبراهيم النسفي

  .بن شغبة، ومجع آخرهم موتاً جعفر بن حممد العباداين

  .كان ثقة أميناً، ويل القضاء بالبصرة، ومسعت منه سنن أيب داود وغريها: قال اخلطيب

أحضرين أيب مساع هذا : مسعت عليه السنن بقراءيت ست مرات، فسمعته يقول:  الدينوريوقال أبو احلسن علي بن حممد بن نصر
  .الكتاب وأنا ابن مثان سنني، فأثبت حضوري ومل يثبته مساعاً، مث مسعته وأنا ابن عشر

  .مات يف ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربع مئة: قال اخلطيب

  اإلدريسي

    

د الرمحن بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن إدريس، اإلدريسي اإلستراباذي، حمدث مسرقند، احلافظ اإلمام املصنف، أبو سعد، عب
  .ألف تارخيها، وتاريخ إستراباذ وغري ذلك

مسع أبا العباس حممد بن يعقوب األصم وهو أكرب شيخ له ، وأبا نعيم حممد بن محويه اإلستراباذي، وأبا سهل هارون بن أمحد بن 
  . عدي، وخلقاً كثرياً، وصنف األبواب والشيوخهارون، وأبا أمحد بن

أبو علي الشاشي، وأبو عبد اهللا اخلبازي، وأبو مسعود أمحد بن حممد البجلي، والقاضي أبو العالء حممد بن علي : حدث عنه
  .الواسطي، وأبو سعد حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي، وخلق سواهم

  .وثقة اخلطيب، وقد حدث ببغداد

  . سنة مخس وأربع مئة، من أبناء الثماننيمات بسمرقند يف

  .وكان حافظ وقته بسمرقند

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا أبو القاسم املستملي، أخربنا أبو سعد الطبيب، أخربنا عبد الرمحن بن حممد 
حنبل السرخسي، حدثنا إسحاق بن إمساعيل السمرقندي، ابن حممد قدم حاجاً، حدثنا يوسف بن حممد بسمرقند، حدثنا القاسم بن 

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا معروف بن حسان السمرقندي، عن ابن أيب ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال
  .رىب شجرةً حىت نبتت كان له كأجر قائم الليل، صائم النهار، وكأجر غاز يف سبيل اهللا دهره

  .، ومنت ال يصح، ألصق بابن أيب ذئبهذا إسناد مظلم

  أبو مسعود
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احلافظ اود البارع، أبو مسعود، إبراهيم بن حممد بن عبيد، الدمشقي، مصنف كتاب أطراف الصحيحني، وأحد من برز يف هذا 
  .الشأن

لقباب األصبهاين، وعلي بن عبد مسع أبا احلسن بن لؤلؤ الوراق، وعبد اهللا بن حممد بن السقا الواسطي، وأبا بكر عبد اهللا بن فورك ا
  .الرمحن البكائي، وأبا بكر أمحد بن عبدان الشريازي، وأصحاب مطني، وأصحاب أيب خليفة اجلمحي، والفريايب

  .ومجع فأوعى، ولكنه مات يف الكهولة قبل أن ينفق ما عنده

  .هللا بن احلسن الاللكائي، وآخرونأبو ذر اهلروي، ومحزة بن يوسف السهمي، وأمحد بن حممد العتيقي، وهبة ا: حدث عنه

سافر الكثري، وكتب ببغداد والبصرة واألهواز وواسط وخراسان وأصبهان، وكان له عناية بالصحيحني، : قال أبو بكر اخلطيب
  .روى القليل على سبيل املذاكرة

ن وصيه، حدثين العتيقي أنه مات سنة وكان صدوقاً ديناً، ورعاً فهماً، صلى عليه اإلمام أبو حامد اإلسفراييين ببغداد وكا: قال
  .إحدى وأربع مئة

  .ذكر غريه أنه مات يف شهر رجب سنة أربع مئة: قلت

  .وقفت على جزء فيه أحاديث معللة أليب مسعود يقضي بإمامته

باين، أخربنا أخربنا الكندي، أخربنا أبو منصور الشي: كتب إيل املسلم بن حممد القيسي، ومؤمل بن حممد، ويوسف بن يعقوب قالوا
أبو بكر اخلطيب، أخربنا هبة اهللا بن احلسن الطربي، أخربنا إبراهيم بن حممد احلافظ، أخربنا عبد اهللا بن حممد املزين، حدثنا الوليد 

حدثين أخي : بن أبان الواسطي، حدثنا النضر بن سلمة، أخربنا عبد اهللا بن عمر الفهري، عن عبد اهللا بن عمر، عن أخيه حيىي قال
عليكم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أتى وادي حمسر، حرك راحلته، وقال: بيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرع

  .حبصى اخلذف

  .عبد اهللا بن عمرو الفهري: حدثنا به املزين، وقال فيه: وحدثنا أبو العالء الواسطي قال: قال اخلطيب: وبه

حدثنا أبو مسعود : كتب إيل أمحد بن حممد العتيقي: ن أسعد، عن أمحد بن عبد اجلبار الصرييف قالعن حيىي ب: أنبأين أمحد بن سالمة
احلافظ، حدثين أبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن القاسم بنهر الدير، حدثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن محويه بالبصرة، حدثنا أبو 

كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة، : قال أيب: س بن سلمة قالالوليد، حدثنا يعلى بن احلارث احملاريب، حدثنا إيا
  .وليس للحيطان يفء نستظل به

  .رواه مسلم، عن إسحاق بن راهويه، عن أيب الوليد، وتابعه وكيع ابن اجلراح

  عميد الجيوش

  . لعضد الدولةكان أبوه األمري أبو جعفر حاجباً. األمري الوزير، أبو علي، احلسني بن أيب جعفر

    

 والفنت ثائرة ا، فضبط العراق بأمت سياسة، وأباد احلرامية، 396وخدم أبو علي اء الدولة، فاستنابه على العراق، فقدمها يف سنة 
ه أحد ال وقتل عدة، وأبطل مآمت عاشوراء، وأمر مملوكاً له باملسري يف حمال بغداد، وعلى يده صينية مملوءة دنانري، ففعل، فما تعرض ل
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  .ومات نصراين تاجر من مصر، وخلف أمواالً، فأمر حبفظها حىت جاء الورثة من مصر، فتسلموها. يف الليل وال يف النهار

  .وكان مع فرط هيبته ذا عدل وإنصاف، ويل العراق تسع سنني سوى أشهر

  : وفيه يقول الببغا

  استغث بعميد الجيوش: فقال  :بمن أستغيث: زماني سألت

  .لقصيدةا... 

  .تويف سنة إحدى وأربع مئة، وويل بعده فخر امللك

  الحليمي

  .القاضي العالمة، رئيس احملدثني واملتكلمني مبا وراء النهر، أبو عبد اهللا، احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري الشافعي

  .أحد األذكياء املوصوفني، ومن أصحاب الوجوه يف املذهب

  .هن، مناظراً، طويل الباع يف األدب والبيانوكان متفنناً، سيال الذ

خلف بن حممد اخليام، وأيب بكر حممد بن أمحد بن خنب، : األستاذ أيب بكر القفال، واإلمام أيب بكر األودين، وحدث عن: أخذ عن
  .وبكر بن حممد املروزي الدمخسيين، ومجاعة

  .بل ولد ببخارى: ل، فنشأ ببخارى، وقيلإنه ولد جبرجان، ومح: ولد يف سنة مثان وثالثني وثالث مئة فقيل

  .وله مصنفات نفيسة

أبو عبد اهللا احلاكم وهو أكرب منه، واحلافظ أبو زكريا عبد الرحيم بن أمحد البخاري، وأبو سعد الكنجروذي، : حدث عنه
  .وآخرون

  .ا خصصته بالذكر لشهرتهومل أقع له بترمجة تامة، وله عمل جيد يف احلديث، لكنه ليس كاحلاكم وال عبد الغين، وإمن

  .تويف يف شهر ربيع األول، سنة ثالث وأربع مئة

  .شعب اإلميان: وللحافظ أيب بكر البيهقي اعتناء بكالم احلليمي وال سيما يف كتاب

مد البزاز،  أنبأنا عبد املعز بن حم695أخربنا الشيخ أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج األمناء بقراءة أيب احلجاج احلافظ يف سنة 
أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر يف سنة سبع وعشرين ومخس مئة، أخربنا أبو سعد حممد بن عبد الرمحن الطبيب، أخربنا اإلمام أبو 
عبد اهللا احلسني بن احلسن احلليمي، أخربنا بكر بن حممد بن محدان، حدثنا أحيد بن احلسن، حدثنا مقاتل بن إبراهيم، حدثنا نوح 

لصاحب القرآن دعوة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رمي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالبن أيب م
  .مستجابة عند ختمته

  .هذا حديث غريب ال يثبت مثله لوهن الرقاشي ونوح يف ضبط احلديث

 األصويل صاحب التصانيف، وعامل املغرب أبو ومات يف سنة احلليمي سنة ثالث القاضي أبو بكر حممد بن الطيب ابن الباقالين
احلسن علي بن حممد بن خلف القابسي املالكي صاحب كتاب امللخص، وشيخ البيهقي أبو علي احلسني بن حممد الروذباري راوي 
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 بن حممد بن سنن أيب داود، وشيخ احلنابلة أبو عبد اهللا احلسن بن حامد البغدادي الوراق، وحافظ األندلس أبو الوليد عبد اهللا
  .يوسف بن الفرضي، ومسند بغداد أبو القاسم إمساعيل بن احلسن بن هشام الصرصري، رمحهم اهللا

  ابن نباتة

  .شاعر العراق، أبو نصر، عبد العزيز بن عمر بن حممد بن أمحد ابن نباتة بن محيد، التميمي السعدي

  :  بيت سائرله نظم عذب، مدح امللوك والكرباء، سيف الدولة فمن بعده، وله

 األسباب والداء واحد تنوعت  ومن لم يمت بالسيف مات بغيره

  .وله ديوان كبري

  .مات يف شوال سنة مخس وأربع مئة وهو يف عشر الثمانني، عفا اهللا عنه

  الخوارزمي

  . بن علي الرازياملفيت العالمة، شيخ احلنفية، أبو بكر، حممد بن موسى، اخلوارزمي، مث البغدادي، تلميذ أيب بكر أمحد

  .مسع من أيب بكر الشافعي وغريه، وهو قليل الرواية

  .وكان له إمام حنبلي يصلي به. ديننا دين العجائز، لسنا من الكالم يف شيء: مسعته يقول: حدث عنه الربقاين، وقال

وارزمي، وما شاهد الناس مثله يف مث صار إمام أصحاب أيب حنيفة ومفتيهم شيخنا أبو بكر اخل: قال القاضي أبو عبد اهللا الصيمري
  .حسن الفتوى وحسن التدريس، وقد دعي إىل القضاء مراراً، فامتنع، رمحه اهللا

  .تويف يف مجادى األوىل سنة ثالث وأربع مئة، خترج به فقهاء بغداد: قلت

  ابن جوله

    

وأر هذه غري أر زجنان . ري األصبهايناإلمام الثقة األديب، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن جوله ابن جهور األ
  .املشهورة، هذه قرية من عمل أصبهان

أيب عمرو بن حكيم، وحممد بن حممد بن يونس الغزال، وأيب علي أمحد بن علي األري، وعبد اهللا بن حممد بن عيسى : حدث عن
  .اخلشاب

  . الفضل الثقفي، ومجاعةعبد الرمحن بن مندة، وحممود بن جعفر الكوسج، والقاسم ابن: وعنه

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة مخس وأربع مئة عن سن عالية

  السقطي



الذهيب-سري أعالم النبالء  3172  

  .اإلمام احملدث الثقة، أبو القاسم، عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن جعفر، البغدادي السقطي ااور

ن بن السماك، وأبا بكر النجاد، مسع إمساعيل الصفار، وأبا جعفر بن البختري، وحممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب، وعثما
  .وخلقاً ببغداد، وحلق مبكة أبا سعيد بن األعرايب

  .روى الكثري، وانتخب عليه ابن أيب الفوارس

محزة السهمي، ومظفر سبط ابن الل، وأبو ذر اهلروي، وعبد العزيز األزجي، وأبو علي احلسن بن عبد الرمحن املكي، : وحدث عنه
  .وخلق من الوافدين

! يا أبا القاسم : كان السقطي يدعو اهللا أن يرزقه ااورة أربع سنني، فجاور أربعني سنة، فرأى كأن من يقول له: د الزجناينقال سع

  .ومات لسنته: قال. طلبت أربع سنني وقد أعطيناك أربعني، إن احلسنة بعشر أمثاهلا

  .مات سنة ست وأربع مئة: قال احلافظ ابن النجار

  .تقى له ابن أيب الفوارس فوائد يف مئة جزء، وكان من الصاحلني، رمحه اهللا تعاىلان: قال ابن النجار

  ابن حبيب

  .عقالء اانني، الذي مسعناه: العالمة أبو القاسم، احلسن بن حممد بن حبيب بن أيوب، النيسابوري، املفسر الواعظ، صاحب كتاب

  .سن الكارزي، وأبا حامت بن حبان، وعدةمسع أبا العباس األصم، وحممد بن صاحل بن هاىنء، وأبا احل

  .أبو بكر حممد بن عبد الواحد احلريي الواعظ، وحممد بن إمساعيل الفرغاين، واحلسني بن حممد السكاكي، ومجاعة: وعنه

  .وصنف يف التفسري واآلداب

  .تويف يف ذي احلجة سنة ست وأربع مئة

  . السجزي، فاهللا أعلموقد تكلم فيه احلاكم يف رقعة نقلها عنه مسعود بن علي

  ابن حبيب

  .القاضي أبو زيد، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حبيب، النيسابوري، الفقيه

  .مسع األصم، وأمحد بن حممد بن بالويه القشريي، والبيهقي، وابن خلف الشريازي، والرئيس الثقفي، وعدة

  .مات سنة ثالث عشرة وأربع مئة، يف مجادى اآلخرة، وكان مدرساً

  عبد اهللا بن يوسف

  .شيخ الصوفية، أبو حممد األردستاين، املشهور باألصبهاين، نزيل نيسابور. ابن أمحد بن بامويه، اإلمام احملدث الصاحل

  .ولد سنة مخس عشرة وثالث مئة

أيب احلسن وحج وصحب شيخ احلرم أبا سعيد بن األعرايب، وأكثر عنه، ومسع بنيسابور من أيب بكر حممد بن احلسني القطان، و
  .البوشنجي، وأيب العباس األصم، وأيب رجاء حممد بن حامد التميمي، وعدة



الذهيب-سري أعالم النبالء  3173  

أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو بكر بن خلف الشريازي، وحممد بن أمحد بن مهدي العلوي، وحممد بن : حدث عنه
  .سواهمعبيد اهللا الصرام، وأبو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا احلسكاين، وخلق 

  .وأضر بأخرة

  .تويف يف رمضان سنة تسع وأربع مئة، عن أربع وتسعني سنة، رمحه اهللا

  .أكثر عنه البيهقي

  النجاد

  .الشيخ الثقة العامل، أبو احلسن، علي بن القاسم بن احلسن، البصري النجاد، مسند البصريني مع أيب عمر اهلامشي

  .ق اهلزاينكان من كبار العدول، ومن آخر من روى عن أيب رو

  .وروى عن أمحد بن عبيد الصفار سننه

  .مل أظفر بأخباره

  .أبو بكر اخلطيب، وأبو بكر حممد بن إبراهيم املستملي العطار، واحلسن بن عمر بن يونس األصبهاين، وآخرون: حدث عنه

  .وكان يف سنة ثالث عشرة وأربع مئة حياً، وقد عمر وتفرد

  ابن بالويه

  .ملسند، أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد ابن أمحد بن بالويه، النيسابوري املزكيالرئيس األوحد، الثقة ا

أيب بكر حممد بن احلسني القطان، وأيب العباس األصم، وأيب بكر بن املؤمل، وأيب احلسن الطرائفي، وأيب حممد الكعيب، : حدث عن
  .وأيب علي بن الصواف البغدادي

  .وهو آخر أصحاب القطان موتاً

  .أبو بكر البيهقي، وأبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي املزكي، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، وآخرون: حدث عنه

  .وقع لنا جملس من أماليه، وكان من وجوه البلد، عقد جملس اإلمالء يف داره، وكان صادقاً أميناً

    

  .مات فجأةً يف شعبان سنة عشر وأربع مئة

  ابن الدباغ

ود، أبو القاسم، خلف بن القاسم بن سهل، األندلسي ابن الدباغاإلمام احلافظ ا.  

  .ولد سنة مخس وعشرين وثالث مئة

حممد بن معاوية ابن األمحر، ومبصر أبا حممد بن الورد، وسلم بن الفضل، ومبكة بكرياً احلداد، واآلجري، وبدمشق علي بن أيب : مسع
  .العقب، وأبا امليمون بن راشد
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  .يث شعبة، وكتاباً يف الزهدصنف حديث مالك، وحد

  .وتال بالسبع على مجاعة

  .أبو عمرو الداين، وأبو عمر بن عبد الرب: روى عنه

  .وكان ابن عبد الرب يعظمه وال يقدم عليه أحداً من شيوخه

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني وثالث مئة

  الشيرازي

  . بن أمحد بن حممد بن موسى، الشريازي، مصنف كتاب األلقاب مساعنااإلمام احلافظ اود، أبو بكر، أمحد بن عبد الرمحن

أبا حبر حممد بن احلسن الرباري، وأبا بكر القطيعي، وعلي بن أمحد املصيصي، وأبا القاسم الطرباين، وعبد اهللا بن عدي، وأبا : مسع
حد بن احلسن اجلنديسابوري، وسعيد بن القاسم بن بكر اإلمساعيلي، وأبا الشيخ، وحممد بن احلسن السراج النيسابوري، وعبد الوا

العالء املطوعي، لقيه بطراز من بالد الترك، وحممد بن حممد بن صابر، لقيه ببخارى، وأسامة بن زيد القاضي بشرياز، وأمحد بن عبد 
  .الرمحن اخلاركي بالبصرة

  .ن املأمون، وأبو الفرج البجلي، وآخرونحممد بن عيسى، وأبو مسلم بن غزو، ومحيد ب: وأقام مدة مذان، فحدث عنه

  .حدثنا أمحد بن أيب مسلم الفارسي احلافظ: وروى عنه كثرياً أبو يعلى اخلليلي، فيقول

  .كان يفهم وحيفظ: قال جعفر املستغفري

مهذان سنة أربع كان ثقةً صادقاً حافظاً، حيسن هذا الشأن جيداً جيداً، فخرج من عندنا يعين من : وقال احلافظ شريويه الديلمي
تويف يف شوال : وأما أبو القاسم بن مندة، فقال. كذا قال. وأربع مئة إىل شرياز، وأخربت أنه مات ا سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  .سنة سبع وأربع مئة، فهذا أشبه

  .كان من فرسان احلديث، واسع الرحلة، لقي مبرو عبد اهللا بن عمر بن علك: قلت

. مها واحد: وقع بيين وبني احلافظ ابن البيع منازعة يف عمرو بن زرارة، وعمر بن زرارة، فقال: يقولمسعته : قال املستغفري

من هذا الطبل : عمرو بن زرارة وعمر بن زرارة واحد ؟ فقال: ما يقول الشيخ فيمن قال: فحاكمته إىل أيب أمحد احلاكم، فقلنا
  .الذي ال يفصل بينهما ؟

 إسحاق بن حممد القرايف، أخربنا أبو سهل عبد السالم بن فتحة سنة مثان عشرة وست مئة حضوراً، أخربنا أبو املعايل أمحد بن
، أخربنا أبو بكر 444أخربنا شهردار ابن شريويه الديلمي، أخربنا أبو بكر أمحد بن عمر البيع، أخربنا أبو غامن محيد ابن مأمون سنة 

بن عدي، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب سويد، حدثنا شاذ ابن فياض، حدثنا أمحد بن عبد الرمحن الشريازي، أخربنا أبو أمحد 
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أخف الناس صالةً يف متام: شعبة، عن قتادة، عن أنس قال

  .مل يرو شاذ عن شعبة غري هذا احلديث: قال ابن عدي

  القاضي عبد الجبار
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خليل، العالمة املتكلم، شيخ املعتزلة، أبو احلسن اهلمذاين، صاحب التصانيف، من كبار فقهاء ابن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن 
  .الشافعية

علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، ولعله خامتة أصحابه، ومن عبد اهللا بن جعفر بن فارس بأصبهان، ومن الزبري بن عبد : مسع من
  .الواحد احلافظ، وعبد الرمحن بن محدان اجلالب

  .أبو القاسم التنوخي، واحلسن بن علي الصيمري الفقيه، وأبو يوسف عبد السالم القزويين املفسر، ومجاعة: دث عنهح

  .ويل قضاء القضاة بالري، وتصانيفه كثرية، خترج به خلق يف الرأي املمقوت

  .من أبناء التسعني. مات يف ذي القعدة سنة مخس عشرة وأربع مئة

  اإلسفراييني

  .ظ اود، أبو بكر، حممد بن أمحد بن عبد الوهاب اإلسفراييين احلديثي الرحالاإلمام احلاف

  .ارحتل يف سنة أربع ومخسني وثالث مئة، ولقي الكبار كأيب أمحد بن عدي وأقرانه

ة ومسعر أشهد على أيب بكر اإلسفراييين أنه حيفظ من حديث مالك وشعب: مسعت أبا عبد اهللا احلاكم يقول: قال أبو مسعود البجلي
  .والثوري أكثر من عشرين ألف حديث

  .مل تبلغنا أخبار هذا احلافظ مفصلة: قلت

  .وتويف سنة ست وأربع مئة

    

ومعه تويف مفيت العراق أبو حامد اإلسفراييين، وشيخ الصوفية األستاذ أبو علي الدقاق، وشيخ األطباء أبو يعلى محزة بن عبد العزيز 
م عبيد اهللا بن حممد السقطي، واإلمام أبو أمحد الفرضي، واألستاذ أبو بكر بن فورك، ونقيب العلويني املهليب بنيسابور، ومسند احلر

  .العالمة الشريف الرضي حممد بن احلسني املوسوي الشاعر

  .وقد سقت حديثني يف ترمجة هذا احلافظ يف تذكرة احلفاظ

  السلمي

اوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق، األزدي، السلمي األم، اإلمام احلافظ حممد بن احلسني بن حممد بن موسى بن خالد بن سامل بن ز
  .احملدث، شيخ خراسان وكبري الصوفية، أبو عبد الرمحن النيسابوري الصويف، صاحب التصانيف

ث مئة، ولد يف عاشر مجادى اآلخرة سنة مخس وعشرين وثال: أفرد له احملدث أبو سعيد حممد بن علي اخلشاب ترمجةً يف جزء، فقال
وذلك بعد موت مكي بن عبدان بستة أيام، وكتب خبطه يف سنة ثالث وثالثني عن أيب بكر الصبغي، ومن األصم، وأيب عبد اهللا بن 

وله رحلة يعين إىل العراق ابتدأ بالتصنيف سنة نيف ومخسني . األخرم، ومسع كثرياً من جده ألمه إمساعيل بن جنيد، ومن خلق كثري
يف علوم القوم سبع مئة جزء، ويف أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم من مجع األبواب واملشايخ وغري ذلك وثالث مئة، وصنف 

  .ثالث مئة جزء، وكانت تصانيفه مقبولةً
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كان مرضياً عند اخلاص والعام، واملوافق واملخالف، والسلطان والرعية، يف بلده ويف سائر بالد املسلمني، ومضى إىل : قال اخلشاب
 كذلك، وحبب تصانيفه إىل الناس، وبيعت بأغلى األمثان، وقد بعت يوماً من ذلك على رداءة خطي بعشرين ديناراً، وكان يف اهللا

األحياء، وقد مسع منه كتاب حقائق التفسري أبو العباس النسوي، فوقع إىل مصر، فقرىء عليه، وزعوا له ألف دينار، وكان الشيخ 
ملا قرأنا كتاب تاريخ الصوفية يف شهور سنة أربع ومثانني وثالث مئة : الب بن علي الرازي يقولومسعت أبا مسلم غ. ببغداد حياً

  .بالري، قتل صيب يف الزحام، وزعق رجل يف الس زعقةً، ومات، وملا خرجنا من مهذان، تبعنا الناس لطلب اإلجازة مرحلةً

أريد أن أنظر يف حقائق التفسري، فبعثت به إليه، فنظر فيه، : فراييينوملا دخلنا بغداد، قال يل الشيخ أبو حامد اإلس: قال السلمي
  .أريد أن أمسعه، ووضعوا يل منرباً: وقال

فنسخ له يف يوم، فرق على مخسة ومثانني . ال بد من كتابة حقائق التفسري: ورأينا يف طريق مهذان أمرياً، فاجتمعت به، فقال: قال
قد نغصت علي، وأفزعتين، وأفزعت احلاج، وقد :  بفرس جواد ومئة دينار وثياب كثرية، فقلتناسخاً، ففرغوه إىل العصر، وأمر يل

أن : وما هي ؟ قلت: قال. ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ترويع املسلم، فإن أردت أن يبارك لك يف الكتاب، فاقض يل حاجيت
قة، وبعث من خفرنا، وكان األمري نصر بن سبكتكني صاحب اجليش ففرقها يف نقباء الرف. فإين ال أقبل ذلك. تعفيين من هذه الصلة

تأيت حىت يسمع األمري : عاملاً، فلما رأى ذلك التفسري، أعجبه، وأمر بنسخه يف عشر جملدات، وكتبة اآليات مباء الذهب، مث قالوا
  . األول، وكتبت له باإلجازةمث جاؤوا خلفي إىل اخلانقاه، فاختفيت، مث بعث بالد. ال آتيه البتة: فقلت. الكتاب

وملا تويف جدي أبو عمرو، خلف ثالثة أسهم يف قرية، قيمتها ثالثة آالف دينار، وكانوا يتوارثون ذلك عن جده أمحد بن : قال
يوسف السلمي، وكذلك خلف أيضاً ضياعاً ومتاعاً، ومل يكن له وارث غري والديت، وكان على التركات رجل متسلط، فكان من 

 أنه مل يأخذ من ذلك شيئاً، وسلم إيل الكل، فلما يأ أبو القاسم النصراباذي للحج، استأذنت أمي يف احلج، فبعت سهماً صنع اهللا
وكنت مع . توجهت إىل بيت اهللا، فال يكتنب عليك حافظاك شيئاً تستحي منه غداً: ، فقالت أمي366بألف دينار، وخرجت سنة 

إذا بدا لك شيء من بوادي احلق، فال تلتفت معها إىل جنة : ومسعته يقول.  بنا نسمع احلديثقم: النصراباذي أي بلد أتيناه يقول
  .وال نار، وإذا رجعت عن تلك احلال، فعظم ما عظمه اهللا

أصل التصوف مالزمة الكتاب والسنة، وترك األهواء والبدع، وتعظيم حرمات املشايخ، ورؤية أعذار اخللق، والدوام على : وقال
  .األوراد

    

أبو عبد الرمحن شيخ الطريقة يف وقته، املوفق يف مجيع علوم احلقائق، ومعرفة : قال عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي يف سياق التاريخ
طريق التصوف، وصاحب التصانيف املشهورة العجيبة، ورث التصوف من أبيه وجده، ومجع من الكتب ما مل يسبق إىل ترتيبه حىت 

ئة أو أكثر، حدث أكثر من أربعني سنة قراءةً وإمالًء، وكتب احلديث بنيسابور ومرو والعراق واحلجاز، وانتخب بلغ فهرس كتبه امل
مسع من أبيه وجده ابن جنيد، وأيب عبد اهللا الصفار، وأيب العباس األصم، وحممد بن يعقوب احلافظ، وأيب إسحاق . عليه احلفاظ

ارزي، وأيب احلسن الطرائفي، واإلمام أيب بكر الصبغي، واألستاذ أيب الوليد حسان، احلريي، وأيب جعفر الرازي، وأيب احلسن الك
  .وابين املؤمل، وحيىي بن منصور القاضي، وأيب سعيد بن رميح، وأيب بكر القطيعي، وطبقتهم

  .وولد يف سنة ثالثني وثالث مئة، كذا ورخه عبد الغافر، فاهللا أعلم
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لقشريي، وأبو سعيد بن رامش، وأبو بكر بن زكريا، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر بن خلف، حدثنا عنه جدي زين اإلسالم ا: وقال
  .وحممد بن إمساعيل التفليسي، وأبو نصر اجلوري، وعلي بن أمحد املديين

  .وحممد بن حيىي املزكي، وأبو بكر البيهقي، والقاسم بن الفضل الثقفي، وخلق كثري، وما هو بالقوي يف احلديث: قلت

حمله كبري، وكان مع ذلك صاحب حديث، جموداً، مجع شيوخاً وتراجم وأبواباً، وعمل دويرةً للصوفية، : ه اخلطيب، فقالذكر
  .وصنف سنناً وتفسرياً

ما الذي يفتح : الذكر أمت أم الفكر ؟ فقال: مسعت أبا عبد الرمحن السلمي يسأل أبا علي الدقاق، فقال: قال أبو الوليد القشريي
  .فاستحسنه أبو علي. عندي الذكر أمت، ألن احلق يوصف بالذكر، وال يوصف بالفكر: ؟ قال أبو عبد الرمحنللشيخ فيه 

حدثنا حممد بن العباس الضيب، حدثنا حممد بن أيب علي، حدثنا الفضل بن حممد بن نعيم، مسعت علي بن حجر، مسعت أبا : السلمي
العلماء والسالطني : حق على العاقل أن ال يستخف بثالثة: بارك يقولحامت الفراهيجي، مسعت فضالة النسوي، مسعت ابن امل

  .واإلخوان، فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف باإلخوان ذهبت مروءته

 خروجي أيام اجلمع خرجت إىل مرو يف حياة األستاذ أيب سهل الصعلوكي، وكان له قبل: مسعت السلمي يقول: القشريي
بالغدوات جملس دور القرآن خبتم، فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك الس، وعقد البن العقايب يف ذلك الوقت جملس القول 

: يا أبا عبد الرمحن: استبدل جملس اخلتم مبجلس القول يعين الغناء فقال يل يوماً: فداخلين من ذلك شيء، وكنت أقول يف نفسي

  .مل ؟ ال يفلح أبداً: من قال ألستاذه: فقال. رفع جملس القرآن، ووضع جملس القول: يقولون:  يل ؟ قلتأيش يقول الناس

مل ؟ : مل، إذا علمه معصوماً ال جيوز عليه اخلطأ، أما إذا كان الشيخ غري معصوم وكره قول: ينبغي للمريد أن ال يقول ألستاذه: قلت
البلد بلى " وتواصوا باملَرحمةَ"العصر " وتواصوا باحلق: "املائدة وقال" عاونوا على الِبر والتقْوىوت: "فإنه ال يفلح أبداً، قال اهللا تعاىل

  .هنا مريدون أثقال أنكاد، يعترضون وال يقتدون، ويقولون وال يعملون، فهؤالء ال يفلحون

  . عبد الرمحن السلمي غري ثقة، وكان يضع للصوفية األحاديثكان أبو: قال يل حممد بن يوسف القطان النيسابوري: قال اخلطيب

وللسلمي سؤاالت للدارقطين عن أحوال املشايخ الرواة سؤال عارف، ويف اجلملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة، : قلت
اً وحقيقةً، نعوذ باهللا من ويف حقائق تفسريه أشياء ال تسوغ أصالً، عدها بعض األئمة من زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفان

  .الضالل ومن الكالم وى، فإن اخلري كل اخلري يف متابعة السنة والتمسك دي الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم

  .يف رجب بينسابور، وكانت جنازته مشهودة: مات السلمي يف شهر شعبان سنة اثنيت عشرة وأربع مئة، وقيل

احلسني بن عمر بن برهان الغزال، وأبو احلسن بن رزقويه، ومنري أمحد اخلشاب، واحملدث أبو وفيها مات عبد اجلبار اجلراحي، و
  .سعد املاليين، وأبو أمحد عبد اهللا بن عمر الكرجي السكري، وحممد بن أمحد غنجار

    

: ا عبد الوهاب بن ظافر قاالأخربنا علي بن حممود، وأخربنا بالل احلبشي، أخربن: أخربنا أبو نصر الفارسي وأبو سعيد احلليب قاال

أخربنا أبو طاهر أمحد بن حممد، أخربنا القاسم بن الفضل، أخربنا حممد بن احلسني، أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد بن حسني 
بري أن الز: الشيباين، حدثنا أمحد بن زغبة، حدثنا حامد بن حيىي، حدثنا سفيان، حدثين عمرو بن دينار، عن أيب سلمة، عن أم سلمة

فَالَ : "فأنزل اهللا هذه اآلية. إمنا قضى له أنه ابن عمته: خاصم رجالً، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبري، فقال الرجل
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  .اآلية النساء".. وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم

  .تفرد به حامد البلخي، وهو صدوق مكثر

ن هبة اهللا، أخربنا احلسن بن حممد بن عساكر وأخربنا حممد بن حازم، أخربنا ابن غسان وأخربنا احلسن بن علي، أخربنا أمحد ب
أخربنا أبو املظفر سعيد بن سهل الفلكي، أخربنا علي بن أمحد املديين، أخربنا أبو عبد الرمحن : أخربنا مكرم بن أيب الصقر قالوا

س، حدثنا عثمان بن سعيد، أخربنا القعنيب، حدثنا الدراوردي، عن العالء، عن أبيه، عن أيب السلمي، حدثنا أمحد بن حممد بن عبدو
ولكن ليعزم، وليعظم الرغبة، فإن اهللا ال . اللهم إن شئت: إذا دعا أحدكم، فال يقل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

  .يتعاظم عليه شيء أعطاه رواه مسلم

  .د بن علي بن حسنويه املقرىء وأبو ظهري عبد اهللا ابن فارس العمري البلخي، وسعيد بن القاسم الربدعيومن كبار شيوخه أمح

: جرى ذكر السلمي، وأنه يقوم يف السماع موافقةً للفقراء، فقال أبو علي الدقاق: وأخربنا أبو القاسم القشريي قال: قال اخلطيب

 فستجده قاعداً يف بيت كتبه، على وجه الكتب جملدة مربعة فيها أشعار احلالج، مثله يف حاله لعل السكون أوىل به، امض إليه،
كان : فدخلت عليه وإذا هو يف بيت كتبه، والدة حبيث ذكر، فلما قعدت، أخذ يف احلديث، وقال: قال. فهاا، وال تقل له شيئاً

الياً يف بيت وهو يدور كاملتواجد، فسئل عن حاله، بعض الناس ينكر على عامل حركته يف السماع، فرئي ذلك اإلنسان يوماً خ
: قال. مثل هذا يكون حاهلم: كانت مسألة مشكلة علي، تبني يل معناها، فلم أمتالك من السرور، حىت قمت أدور فقل له: فقال

امحلها : لدة، وقالإن أبا علي وصف هذه ا: ال وجه إال الصدق، فقلت: فلما رأيت ذلك منهما، حتريت كيف أفعل بينهما، فقلت
إيل من غري أن تعلم الشيخ، وأنا أخافك، وليس ميكنين خمالفته، فأيش تأمر ؟ فأخرج أجزاء من كالم احلسني احلالج، وفيها تصنيف 

  .امحل هذه إليه: له مساه الصيهور يف نقض الدهور، وقال

، بلى يروي عن حممد بن عبد اهللا الرازي الصويف بلغت تآليف السلمي ألف جزء، وحقائقه قرمطة، وما أظنه يتعمد الكذب: وقيل
  .أباطيل وعن غريه

صنف أبو عبد الرمحن : وجدت عن اإلمام أيب احلسن الواحدي املفسر رمحه اهللا أنه قال: قال اإلمام تقي الدين ابن الصالح يف فتاويه
  .السلمي حقائق التفسري، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسري فقد كفر

  !.واغربتاه ! واغوثاه : قلت

  الخركوشي

  .سكة بنيسابور: وخركوش. اإلمام القدوة، شيخ اإلسالم، أبو سعد، عبد امللك بن أيب عثمان حممد بن إبراهيم، النيسابوري الواعظ

  .حامد الرفاء، وحيىي بن منصور، وأيب عمرو بن مطر، وإمساعيل بن جنيد، وطبقتهم: حدث عن

  .وتفقه بأيب احلسن املاسرجسي

  .مشق وببغداد ومكة، وجاور، وصحب الكبار، ووعظ وصنف، ورزق القبول الزائد، وبعد صيتهومسع بد

  .له تفسري كبري، وكتاب دالئل النبوة، وكتاب الزهد

احلاكم وهو أكرب منه، واحلسن بن حممد اخلالل، وعبد العزيز األزجي، وأبو القاسم التنوخي، وأبو القاسم القشريي، : حدث عنه
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  .وازي، وأبو بكر البيهقي، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر بن خلف، وخلقوأبو علي األه

أقول إين مل أر أمجع منه علماً وزهداً، وتواضعاً وإرشاداً إىل اهللا وإىل الزهد، زاده اهللا توفيقاً، وأسعدنا بأيامه، وقد : قال احلاكم
  .سارت مصنفاته

  .ةً ورعاً صاحلاًكان ثق: وقال اخلطيب

  .تويف يف مجادى األوىل سنة سبع وأربع مئة: قلت

وكان ممن وضع له القبول يف األرض، وكان الفقراء يف جملسه كاألمراء، وكان يعمل القالنس، ويأكل من كسبه، بىن مدرسةً وداراً 
  .للمرضى، ووقف األوقاف، وله خزانة كتب موقوفة

  الجراحي

    

و حممد، عبد اجلبار بن حممد بن عبد اهللا ابن حممد بن أيب اجلراح بن اجلنيد بن هشام بن املرزبان، املرزباين الشيخ الصاحل الثقة، أب
  .اجلراحي املروزي

  .ولد يف سنة إحدى وثالثيين وثالث مئة مبرو

أبو عامر : خلق، منهموسكن هراة، فحدث ا جبامع الترمذي عن أيب العباس حممد ابن أمحد بن حمبوب التاجر، فحمل الكتاب عنه 
حممود بن القاسم األزدي، وأمحد بن عبد الصمد الغورجي، وأبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد شيخ اإلسالم، وعبد العزيز بن حممد 

  .الترياقي، وحممد بن حممد العالئي، وآخرون

  .قدم هراة يف سنة تسع وأربع مئة

صفار هذا اجلامع، عن أيب علي حممد بن حممد بن حيىي القراب، عن أيب روى احلسني بن أمحد ال: قال املؤمتن بن أمحد الساجي
مسعت جدي أبا : عيسى الترمذي، فسمعه منه القاضي أبو منصور حممد بن حممد األزدي ونظراؤه، فسمعت أبا عامر األزدي يقول

  .امسعوا فقد مسعنا هذا الكتاب منذ سنني، وأنتم تساوونا فيه اآلن: منصور القاضي يقول

  .وهو صاحل ثقة: قال. تويف سنة اثنيت عشرة وأربع مئة إن شاء اهللا: قال أبو سعد السمعاين

  ابن رزقويه

اإلمام احملدث، املتقن، املعمر، شيخ بغداد، أبو احلسن حممد ابن أمحد بن حممد بن أمحد بن رزق بن عبد اهللا بن يزيد، البغدادي 
  .البزاز

  .ولد سنة مخس وعشرين وثالث مئة

  . أن أول مساعه سنة سبع وثالثنيوذكر

حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب الطائي، وإمساعيل ابن حممد الصفار، وأبا جعفر بن البختري، وعلي بن حممد املصري : مسع
  .الواعظ، وعبد اهللا بن عبد الرمحن السكري، وعثمان بن السماك، وطبقتهم ومن بعدهم
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سني بن الغريق، وحممد بن علي ابن احلندقوقي، وعبد العزيز بن طاهر الزاهد، وحممد بن أبو بكر اخلطيب، وأبو احل: حدث عنه
إسحاق الباقرحي، وعبد اهللا بن عبد الصمد بن املأمون، وأبو الغنائم حممد ابن أيب عثمان، وأمحد بن احلسني بن سلمان العطار، 

  .ونصر بن البطر، وأخوه علي بن البطر، وآخرون، وأملى مدةً

كان ثقةً صدوقاً كثري السماع والكتابة، حسن االعتقاد، مدمياً للتالوة، بقي ميلي يف جامع املدينة من بعد مثانني : اخلطيبقال 
  .وثالث مئة إىل قرب موته، وهو أول شيخ كتبت عنه، وذلك يف سنة ثالث وأربع مئة بعدما كف بصره

  .ن بن رزقويه مبال، فرده تورعاًأرسل بعض الوزراء إىل أيب احلس: قال أبو القاسم األزهري

  .وكان ابن رزقويه يذكر أنه درس الفقه للشافعي

مات سنة اثنيت عشرة . ومسعت الربقاين يوثق ابن رزقويه. واهللا ما أحب احلياة إال للذكر وللتحديث: مسعته يقول: قال اخلطيب
  .وأربع مئة

  خلف

  .ن محدون، الواسطياإلمام احلافظ الناقد، أبو علي، خلف بن حممد بن علي ب

أبا بكر القطيعي وطبقته ببغداد، وعبد اهللا بن حممد بن السقا بواسط، وأبا بكر اإلمساعيلي جبرجان، وحممد بن عبد اهللا بن : مسع
  .حيمخريويه راة، وأمثاهلم بالشام ومصر وخراسان والعجم والعراق، وكان رفيق أيب الفتح بن أيب الفوارس يف الرحلة إىل أكثر النوا

  .أقل أوهاماً من أطراف أيب مسعود: أطراف الصحيحني، وسافر الكثري يف التجارة، وكتابه قالوا: صنف كتاب

  .صحبناه بنيسابور وأصبهان: وقال أبو نعيم احلافظ

  .حدثنا خلف بن حممد وكان حافظاً حلديث شعبة وغريه: وذكره احلاكم، فقال

  .وأقام بالرملة يتجر. لي األهوازي، وأبو القاسم عبيد اهللا األزهري، وطائفةروى عنه احلاكم وهو من شيوخه، وأبو ع: قلت

  .كان خلف حافظاً، وكان أبو الفتح بن أيب الفوارس أستاذه: مسعت األزهري يقول: قال اخلطيب

، أخربين عبيد اهللا بن أيب أنبأنا املسلم بن حممد الكاتب، أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا عبد الرمحن بن حممد، أخربنا أبو بكر احلافظ
الفتح، أخربنا خلف بن حممد، أخربنا احلسن بن أمحد بن حممد بن عيسى بنيسابور، أخربنا أبو سعيد احلسن بن أمحد الطوسي، 

حدثنا أمحد ابن صاحل بن رسالن الفيومي مبكة، حدثنا ذو النون املصري، حدثنا فضيل ابن عياض، عن ليث، عن جماهد، عن ابن 
  .جتافوا عن ذنب السخي، فإن اهللا آخذ بيده كلما عثر عثرةً: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العباس ق

  .هذا حديث منكر

  .مل أظفر خللف بتاريخ وفاة، وقد بقي إىل بعيد األربع مئة بيسري

    

سفراييين، وهو راوي مسند أيب وقد مات يف سنة أربع مئة مسند خراسان أبو نعيم عبد امللك بن احلسن بن حممد بن إسحاق اإل
عوانة احلافظ عنه، وأبو بكر عبد الواحد بن علي بن غياث الرزاز البغدادي، وكان يذكر أنه مسع من البغوي، وزاهد األندلس 

  .الشيخ سليمان بن بنج مال عن تسع وتسعني سنة، ومسند أصبهان أبو إسحاق بن عبد اهللا بن خرشيذ قوله
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  الشيباني

  .املؤدب، أبو القاسم، عبد الرمحن بن عمر بن نصر بن حممد، الشيباين السامري، مث الدمشقي البزازالشيخ العامل 

  .مسع ابن حبيب احلصائري، وخيثمة بن سليمان، وعثمان بن حممد الذهيب، وأبا يعقوب األذرعي، وخلقاً سواهم

  .داد، والشيخ عبد العزيز الكتاين، وغريهمالعتيقي، وعلي بن صصرى، وأبو علي األهوازي، وحممد بن علي احل: حدث عنه

  .كتب الكثري، وام يف لقاء أيب إسحاق بن أيب ثابت، وكان يتهم باالعتزال، تويف يف رجب سنة عشر وأربع مئة: قال الكتاين

  .له مجاعة أجزاء مروية، ومل يقع يل حديثه إال برتول: قلت

 وأبو عمر بن مهدي الفارسي، وأبو الفضل التميمي، وابن حممش الزيادي، وفيها مات عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه،
والقاضي أبو منصور األزدي، وابن بابك شاعر وقته، وهبة اهللا بن سالمة الضرير املفسر، وأبو بكر بن مردويه احلافظ، وظفر بن 

  .حممد العلوي

  ظفر بن محمد

لي بن احلسني الشهيد بن علي بن أيب طالب، السيد املسند، الرئيس ااهد، ابن أمحد بن حممد بن زبارة بن عبد اهللا بن حسن بن ع
  .أبو منصور، العلوي احلسيين النيسابوري، البيهقي الغازي

مسع عمه أبا علي بن زبارة، وأبا العباس األصم، وحممد بن علي بن دحيم الشيباين، وأبا بكر النجاد، وعلي بن عيسى بن مايت، 
  .اري اخليام، وأبا زكريا العنربي، وعدة، وانتقى عليه احلاكموخلف بن حممد البخ

  .أبو بكر البيهقي، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر بن خلف األديب، وعمر بن اإلمام أيب عمر البسطامي، وآخرون: وحدث عنه

وي من فروعها، تويف بقريته، كانت أصوله صحيحةً، مث احترق قصره مبا فيه، وراحت أصوله، فصار ير: قال عبد الغافر يف السياق
  .وا دفن سنة عشر وأربع مئة

  .نيف على الثمانني فيما أرى: قلت

  المهلبي

  .الشيخ الثقة العامل، شيخ األطباء، أبو يعلى، محزة بن عبد العزيز بن حممد بن أمحد بن محزة، املهليب النيسابوري، بقية املشايخ

 وحممد بن احلسني، القطان، وأبا حامد بن بالل، وأبا جعفر حممد بن احلسن مسع حممد بن أمحد بن دلويه، صاحب البخاري،
  .األصبهاين، ومجاعةً

  .وهو راوي املسلسل باألولية. وتفرد يف وقته

أبو عبد اهللا احلاكم، وأبو نصر عبيد اهللا بن سعيد السجزي، وأبو القاسم عبد اهللا بن علي الطوسي، وأبو بكر البيهقي، : حدث عنه
  .بن إمساعيل التفليسي، وأبو بكر بن خلف، وآخرونوحممد 

  .صحب أبو يعلى الصيدالين املشايخ، وطلب احلديث، مث تقدم يف معرفة الطب: قال احلاكم
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  .تويف يف يوم عيد النحر سنة ست وأربع مئة، وقد قارب التسعني: قلت

  .وهو من ذرية أمري خراسان املهلب بن أيب صفرة األزدي

  المحاملي

  .اإلمام، أبو احلسني، حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل، الضيب احملاملي البغدادي من كبار الشافعيةالفقيه 

  .ولد سنة اثتني وثالثني وثالث مئة

  .ومسع إمساعيل الصفار، وعثمان بن السماك، والنجاد، وأبا عمر الزاهد، ومجاعة

  .ه أمحد وآخرونسليم الرازي، وأبو الغنائم بن أيب عثمان، وأخو: روى عنه

  .حفظ القرآن والفرائض ودرس املذهب، وكتب احلديث، وهو ممن يزداد كل يوم خرياً: قال الدارقطين

حضرت جملسه غري مرة، وتويف يف رجب سنة سبع وأربع مئة، وكان ثقةً صادقاً خرياً فاضالً، مل حيصل عندي شيء : وقال اخلطيب
  .مما مسعت منه

  ابن برهان

  .احل، أبو عبد اهللا، احلسني بن عمر بن برهان، البغدادي الغزال البزاز، والد عبد الوهاب وحممدالشيخ الثقة الص

  .مسع إمساعيل الصفار، وعلي بن إدريس الستوري، وأبا جعفر بن البختري، وابن السماك

  .البيهقي واخلطيب، وأبو الفوارس طراد النقيب، وآخرون: أبوا بكر: روى عنه

  .ةً صاحلاً، مات يف ذي احلجة سنة اثنيت عشرة وأربع مئةكان ثق: قال اخلطيب

  .وقع لنا حديثه من عوايل طراد: قلت

  ابن الدلم

  .احملدث الثقة املأمون، أبو القاسم، بقية املسندين، صدقة بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد امللك القرشي الدمشقي، ابن الدمل

    

  .مان بن حممد الذهيب، وأيب علي احلصائري، وأيب الطيب بن عبادل، وخيثمة األطرابلسيأيب سعيد بن األعرايب مبكة، وعث: مسع من

عبد الرحيم البخاري، وأبو علي األهوازي، وعلي بن اخلضر السلمي، وعبد العزيز بن أمحد الكتاين، وعلي بن صدقة : حدث عنه
  .الشرايب

  .خرة سنة ثالث عشرة وأربع مئةثقة مأمون، مضى على سداد، وتويف يف مجادى اآل: قال الكتاين

  .هذا أكرب شيخ عند الكتاين: قلت

  منير بن أحمد
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  .ابن احلسن بن علي بن منري، أبو العباس املصري اخلشاب املعدل

علي بن عبد اهللا بن أيب مطر، وحممد بن أيوب بن الصموت، وحممد بن أمحد بن أيب األصبغ، وأمحد بن الضحاك، : حدث عن
  .وطبقتهم

  .صوري، وخلف احلويف، وأبو احلسن اخللعي، وآخرونال: وعنه

  .ثقة ال جيوز عليه تدليس، مات يف حادي عشر ذي القعدة سنة اثنيت عشرة وأربع مئة: قال احلبال

  عبد الغني بن سعيد

ي، صاحب كتاب ابن علي بن سعيد بن بشر بن مروان، اإلمام احلافظ احلجة النسابة، حمدث الديار املصرية، أبو حممد األزدي املصر
  .املؤتلف واملختلف

  .مولده يف سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة

  .وكان أبوه سعيد فرضي مصر يف زمانه

عثمان بن حممد السمرقندي، وهو أكرب شيخ له، ومن أمحد بن إبراهيم بن عطية، وأمحد بن زاد السريايف، : مسع أبو حممد من
ن إمساعيل بن يعقوب بن اجلراب، وعبد اهللا بن جعفر بن الورد، وأمحد بن إبراهيم بن ومساعه منه يف عام اثنني وأربعني، ومسع م

جامع، وأيب الطيب القاسم بن عبد اهللا الروذباري، وعلي بن أمحد بن إسحاق املزكي، واحلسن بن حيىي القلزمي، وأيب أمحد بن 
نيسي، وعلي بن جعفر الفريايب، وأيب قتيبة سلم بن الفضل، الناصح املفسر، واحلسن بن اخلضر األسيوطي، وحممد بن علي النقاش الت

وإبراهيم بن علي احلنائي، صاحب الكجي، وأيب جنيد حممد بن القاسم احلذاء، واخلضر بن حممد املراغي، وأيب احلسن الدارقطين، 
 حيويه، وطبقتهم مبصر، ويعقوب بن مبارك، ومحزة بن حممد الكناين احلافظ، والقاضي أبو طاهر السدوسي، وأيب احلسن بن

  .والقاضي يوسف بن القاسم املياجني، وأيب سليمان بن زبر، والفضل بن جعفر املؤذن، وطبقتهم بدمشق

احلافظ حممد بن علي الصوري، ورشأ بن نظيف املقرىء، وعبد الرحيم بن أمحد البخاري، وابن بقاء الوراق، وأبو علي : حدث عنه
  . القضاعي، وأبو إسحاق احلبال، وخلق سواهم، وباإلجازة أبو عمر بن عبد الرب، وغريهاألهوازي، والقاضي أبو عبد اهللا

  .وكان من كبار احلفاظ

ما رأيت يف طول طريقي إال : هل رأيت يف طريقك من يفهم شيئاً من العلم؟ قال: سألت الدارقطين ملا قدم من مصر: قال الربقاين
  .وجعل يفخم أمره، ويرفع ذكره. ة نارعبد الغين، كأنه شعل: شاباً مبصر يقال له

أراد أبو احلسن الدارقطين اخلروج من عندنا من مصر، فخرجنا معه نودعه، فلما : وقال أبو الفتح منصور بن علي الطرسوسي
  .تبكون وعندكم عبد الغين بن سعيد، وفيه اخللف: ودعناه بكينا، فقال لنا

  .ىل الصحيح للحاكم، يدل علي إمامته وسعة حفظهولعبد الغين جزء بني فيه أوهام كتاب املدخل إ

  .ملا رددت على أيب عبد اهللا احلاكم األوهام اليت يف املدخل بعث إيل يشكرين، ويدعو يل، فعلمت أنه رجل عاقل: قال عبد الغين

  .ما رأيت بعد الدارقطين أحفظ من عبد الغين: قال أبو بكر الربقاين

ابتدأت بعمل كتاب املؤتلف واملختلف فقدم علينا الدارقطين، فأخذت عنه : احلافظ عبد الغينقال يل : وقال حممد بن علي الصوري



الذهيب-سري أعالم النبالء  3184  

ال تقل هكذا، فإنك : قال. عنك أخذت أكثره: أشياء كثريةً منه، فلما فرغت من تصنيفه، سألين أن أقرأه عليه ليسمعه مين، فقلت
  .فقرأته عليه: قال. ة أخذا عن شيوخكأخذته عين مفرقاً، وقد أوردته فيه جمموعاً، وفيه أشياء كثري

على . ال إن شاء اهللا: أخذت عن عبد الغين ؟ فقال: عبد الغين بن سعيد حافظ متقن، قلت أليب ذر اهلروي: قال أبو الوليد الباجي
  .معىن التأكيد، وذلك أنه كان لعبد الغين اتصال ببين عبيد، بعين أصحاب مصر

  . عبد الغين إمام زمانه يف علم احلديث وحفظه، ثقةً مأموناً، ما رأيت بعد الدارقطين مثلهكان: قال أمحد بن حممد العتيقي

    

. إنه ادعى اإلهلية: اتصاله بالدولة العبيدية كان مداراةً هلم، وإال فلو مجح عليهم، الستأصله احلاكم خليفةً مصر، الذي قيل: قلت

شأ يف سنة واتباع قبل وجود دولة الرفض، واستمر هو على التمسك باحلديث، وأظنه ويل وظيفةً هلم، وقد كان من أئمة األثر، ن
  .ولكنه دارى القوم، وداهنهم، فلذلك مل حيب احلافظ أبو ذر األخذ عنه

  .هذا نايف الكذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد كان لعبد الغين جنازة عظيمة حتدث ا الناس، ونودي أمامها

  .تويف يف سابع صفر سنة تسع وأربع مئة: احلبالقال أبو إسحاق 

أبو احلسني أمحد بن حممد بن املتيم البغدادي الواعظ، وأبو احلسن أمحد بن حممد : ومات معه يف هذا العام احملدثون املسنون: قلت
 شيخ البيهقي، واملعمر أبو ابن امحد بن الصلت األهوازي، شيخا أيب بكر اخلطيب، وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين الصويف

احلسن علي بن حممد بن علي بن خزفة، الصيدالين الواسطي، وأبو طلحة القاسم بن أيب املنذر القزويين اخلطيب، راوي سنن ابن 
  .ماجه

ن علي أخربنا عيسى بن عبد الرزاق، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي، مسعت جعفر بن أمحد اللغوي، مسعت حممد ب
من كان : الصوري احلافظ، مسعت عبد الغين بن سعيد، مسعت أبا القاسم احلسني ابن عبد اهللا القرشي، مسعت بناناً الزاهد يقول

  .يسره ما يضره مىت يفلح ؟

، أخربنا عبد أخربنا أمحد بن سالمة املقرىء إجازةً عن هبة اهللا بن علي، أخربنا علي بن احلسني، أخربنا عبد الرحيم بن أمحد احلافظ
الغين ابن سعيد، أخربنا أبو حفص عمر بن حممد العطار، حدثنا إبراهيم بن دنوقا، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا بشر بن املفضل، 

كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شدة احلر، فإذا أراد أحدنا أن يسجد : عن غالب القطان، عن بكر، عن أنس قال
  . ثوبه، فسجد عليهعلى األرض بسط

  .غالب هو ابن خطاف، قيده الدارقطين بفتح اخلاء، اتفق الشيخان عليه من طريق بشر

فذكر . أخربنا حممد بن عبد اهللا بن البياع يف كتابه من نيسابور، حدثنا األصم: قال عبد الغين بن سعيد يف كتاب العلم، وهو جزآن
  .حديثاً

  أبو الفضل التميمي

  .ئيس احلنابلة، أبو الفضل، عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث، التميمي البغدادي احلنبلياإلمام الفقيه، ر

  .أبيه، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وأيب بكر النجاد، وأمحد بن كامل، وعدة: حدث عن
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  .اخلطيب، ورزق اهللا التميمي ابن أخيه، وعمر بن عبيد اهللا ابن عمر املقرىء، ومجاعة: وعنه

كان صدوقاً، دفن إىل جنب قرب اإلمام أمحد، وحدثين أيب وكان ممن شيعه أنه صلى عليه حنو من مخسني ألفاً، رمحه : ل اخلطيبقا
  .اهللا

  .كان صديقاً للقاضي أيب بكر بن الباقالين، ومواداً له: قلت

  .تويف سنة عشر وأربع مئة

  أبو منصور األزدي

  . بن حممد بن عبد اهللا بن احلسني، األزدي اهلروي الشافعيالعالمة احملدث، القاضي أبو منصور، حممد

احلسن بن عمران احلنظلي اهلروي، ومسع ملا حج بالكوفة من حممد بن علي بن دحيم، وببغداد من أيب حممد دعلج : روى عن
  .السجزي، وأمحد بن عثمان األدمي، وعدة

  .ري وعلو اإلسنادوأملى مدةً، وكان رأس الشافعية يف عصره راة مع الدين واخل

أمحد بن أمحد بن محدين، وأبو سعد حيىي بن أيب نصر العدل، وأبو عدنان القاسم بن علي، وحممد بن علي العمريي، : حدث عنه
  .وشيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري، وآخرون

  .وكان السلطان حممود بن سبكتكني جيله، وحيترمه خلريه واتباعه وحماسنه

  .ات راة فجأةً يف احملرم سنة عشر وأربع مئةقارب التسعني، وم

  .وهو من ذرية األمري املهلب بن أيب صفرة

  : هو اإلمام: وابنه

  أبو أحمد منصور بن محمد

  .املهليب األديب

  .علق املذهب ببغداد عن الشيخ أيب حامد

  . النضرويحممد بن عبد اهللا بن مخريويه، واخلليل بن أمحد السجزي، والعباس بن الفضل: وروى عن

  .وأملى جمالس، وكان خيتم كل يوم

  .وأما نظمه الفائق ونثره البديع، فإليه املنتهى

  .تويف سنة أربعني وأربع مئة: قال الرهاوي

  ابن جهضم

الشيخ اإلمام الكبري، شيخ الصوفية باحلرم، أبو احلسن، علي بن عبد اهللا بن احلسن بن جهضم اهلمذاين ااور، مصنف جة 
  .يروي فيه عن أيب احلسن بن سلمة القطان، وأمحد بن عثمان األدمي، وعلي بن أيب العقب، وخلق. األسرار
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  .ليس بثقة بل متهم يأيت مبصائب

  .إنه يكذب: قيل: قال ابن خريون

    

  .سقت أخباره يف التاريخ وامليزان: قلت

  .مات سنة أربع عشرة وأربع مئة

  ابن محمش

  .سان، أبو طاهر، حممد بن حممد ابن حممش بن علي بن داود، الزيادي الشافعي النيسابوري األديبالفقيه العالمة القدوة، شيخ خرا

  .كان يسكن مبحلة ميدان زياد بن عبد الرمحن، فنسب إليها، وكان والده من العابدين

  .ولد أبو طاهر سنة سبع وعشرين وثالث مئة

ل، وحممد بن احلسني القطان، وعبد اهللا بن يعقوب الكرماين، والعباس وأمسعه أبوه سنة مخس وعشرين وبعدها من أيب حامد بن بال
بن حممد بن قوهيار، وأيب عثمان عمرو بن عبد اهللا النصري، وحممد بن احلسن احملمداباذي، وحممد بن عمر بن حفص اجلورجريي، 

وعلي بن محشاذ، وحممد بن عبد اهللا وعبدوس بن احلسني، وأيب العباس األصم، وأيب علي امليداين، وحاجب بن أمحد الطوسي، 
  .وكاد أن يسمع من ابن الشرقي. الصفار، وعدة

وكان إماماً يف املذهب، متبحراً يف علم الشروط، له فيه مصنف، بصرياً بالعربية، كبري الشأن، وكان إمام أصحاب احلديث 
  .ومسندهم ومفتيهم

لوال ما اختص به من اإلقتار وحرفة أهل العلم ملا تقدم عليه أحد، أخربنا أملى حنواً من ثالث سنني، و: قال عبد الغافر بن إمساعيل
عنه اإلمام حدي، وأبو سعد بن رامش، وعثمان بن حممد احملمي، وحممد ابن حيىي املزكي، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر بن خلف، 

  .وعلي بن أمحد الواحدي املفسر

وقد روى . هللا بن برزة، وحممد بن حممد الشامايت، والقاسم بن الفضل الثقفي، وخلقوأبو بكر البيهقي، وعبد اجلبار بن عبد ا: قلت
  .عنه من أقرانه احلاكم ابن البيع

  .مات يف شعبان سنة عشر وأربع مئة، رمحه اهللا

  طغان خان

  .التركي، صاحب تركستان، وبالساغون وكاشغر وخنت وفاراب

اللهم عافين ألغزوهم، مث : وكان مريضاً فقال. كانوا ثالث مئة ألف: حىت قيلقصدته جيوش الصني واخلطا يف مجع ما مسع مبثله 
فعويف، ومجع عساكره، وساق، فبيتهم، وقتل منهم حنو مئيت ألف، وأسر مئة ألف، وكانت ملحمةً مشهودةً يف سنة . توفين إن شئت

  .همثان وأربع مئة، ورجع بغنائم ال حتصى إىل بالساغون، فتوفاه اهللا عقيب وصول
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  .وكان ديناً عادالً، بطالً شجاعاً

  .ومتلك بعده أخوه أرسالن خان، أرخ ذلك صاحب محاة املؤيد

  الناصر

تقدم، وهو صاحب األندلس، الناصر لدين اهللا، أبو احلسن علي ابن محود بن ميمون بن أمحد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر بن 
  .سن بن علي، العلوي احلسين، مث اإلدريسيإدريس بن إدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن السيد احل

كان من قواد املستعني املرواين، فلما طغى املستعني، وعثر الرعية، حاربه علي هذا وقتله ومتلك ومتكن، مث خالف عليه املوايل الذين 
 ونازلوا غرناطة، مث ندموا على كانوا قد نصروه، ومالوا إىل عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن الناصر األموي، ولقبوه باملرتضى،

  .بيعته ملا رأوا من صولته، فتنقلوا عنه، ودسوا من قتله غيلةً

وكانت دولة اإلدريسي اثنني وعشرين شهراً، مث قتله غلمان له صقالبة يف محام يف أواخر سنة مثان وأربع مئة، فقام بعده أخوه 
  .القاسم

  .خنا جعفر ابن حممد اإلدريسي من نسل املعتليوترك علي من الولد إدريس، وحيىي املعتلي، فشي

  ابن بابك

  .شاعر وقته، أبو القاسم، عبد الصمد بن منصور بن بابك، البغدادي

  .وديوانه كبري يف جملدين

فأعجبه . بل أنا ابن بابك: أأنت ابن بابك ؟ قال: طوف النواحي، ومدح الكبار، وملا سأله الصاحب إمساعيل بن عباد وقد وفد عليه
  .لكذ

  .تويف سنة عشر وأربع مئة

  ابن سراقة

  .احلافظ العالمة، أبو احلسن، حممد بن حيىي بن سراقة، العامري البصري

  .ابن داسة، وأيب إسحاق اهلجيمي، وابن عباد، وطائفة: حدث عن

  .وأخذ عن أيب الفتح األزدي مصنفه يف الضعفاء، مث هذبه، وراجع فيه أبا احلسن الدارقطين

  .ديث إىل فارس وأصبهان والدينور، وسكن آمد مدةوارحتل يف احل

  .وكان من أئمة الشافعية

  .له تآليف يف الفرائض والسجالت

  .كان حياً يف سنة أربع مئة

  فخر الملك
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  .وبامسه صنف كتاب الفخري يف اجلرب واملقابلة. الوزير الكبري، أبو غالب، حممد بن علي بن خلف بن الصرييف

    

واداً ممدحاً من رجال الدهر، كان أبوه صريفياً بديوان واسط، وكان أبو غالب من صباه يتعاىن املكارم كان صدراً معظماً، ج
واألفضال، ويلقبونه بالوزير الصغري، مث ويل بعض األعمال، وتنقلت به األحوال إىل أن ويل ديوان واسط، مث وزر، وناب للسلطان 

لعراق بعد عميد اجليوش، فعدل قليالً، وأعاد اللطم يوم عاشوراء، وثارت الفنت لذلك، اء الدولة بفارس، وافتتح قالعاً، مث الويل ا
ومدحته الشعراء، ودام ست سنني، مث أمسك باألهواز، وقتل يف ربيع األول سنة سبع وأربع مئة، وأخذوا له جوهراً ونفائس، وألف 

  .ألف دينار وغري ذلك، وطمر يف ثيابه

بالتصرف، سديد التوقيع، طلق احمليا، يكاتب ملوك النواحي، ويهاديهم، وفيه عدل يف اجلملة، عمرت وكان شهماً كافياً، خبرياً 
العراق يف أيامه، وكان من حماسن الدهر، أنشأ بيمارستاناً عظيماً ببغداد، وكانت جوائزه متواترةً على العلماء والصلحاء، وعاش 

  .ثالثاً ومخسني سنة

السعاية قبيحة، ولو كانت صحيحة، ومعاذ اهللا أن نقبل من مهتوك يف مستور، ولوال أنك يف : يهارفعت إليه سعاية برجل، فوقع ف
فأخذها فقهاء املكاتب، وعلموها . خفارة شيبك، لعاملناك مبا يشبه مقالك، ويردع أمثالك، فاكتم هذا العيب، واتق من يعلم الغيب

  .الصغار

  .ل بكثرة جوائزه وعطاياهوقد أنشأ ببغداد داراً عظيمة، وكان يضرب املث

  المستعين

صاحب األندلس، امللقب باملستعني، أبو الربيع، سليمان بن احلكم بن سليمان بن الناصر لدين اهللا عبد الرمحن، األموي املرواين 
  .األندلسي

قلعة رباح، وملكوه، خرج على ابن عمه املؤيد باهللا هشام على رأس عام أربع مئة، والتف عليه الرببر باألندلس، وغلبوا على 
ومجعوا له أمواالً حنو املئة ألف دينار، فسار م إىل طليطلة، فحارم، واستوىل عليها، وذبح واليها، مث هزم عسكراً واقعوه، مث قصد 

 قرطبة، فربز لقتاله جيش حممد بن عبد اجلبار املهدي، فحطمهم سليمان، وغرق خلق منهم يف النهر، وقتل خلق، وكانت ملحمةً

كربى، ذهب فيها عدة من العلماء والصلحاء، فعمد املهدي، فأخرج املؤيد باهللا، بعد أن زعم أنه مات، فأجلسه للناس، وجعل 
باألمس تصلي عليه، واليوم ! يا ابن ذكوان : فقالت الرببر. هذا أمري املؤمنني، وإمنا ابن عبد اجلبار نائبه: القاضي ابن ذكوان يقول

 فخرجوا يطلبون أماناً من سليمان، فأكرمهم، واختفى ابن عبد اجلبار، واستوسق لسليمان األمر، ودخل القصر، وأما الرعية! حتييه 
ووارى الناس قتالهم، فكانوا اثين عشر ألفاً، وهرب ابن عبد اجلبار إىل طليطلة، فقاموا معه، واستنجد بالفرجنية، وبعث إليهم من 

أقبل يف عسكر عظيم، فكان املصاف على عقبة البقر بقرب قرطبة، فينهزم ابن عبد اجلبار، بيت املال بذهب عظيم، فلله األمر، مث 
وقتل من الفرنج ثالثة آالف، وغرق خالئق، مث ظفروا بابن عبد اجلبار، فذبح صرباً، وقطعت أربعته يف يوم التروية سنة أربع مئة، 

عاث املستعني بالرببر، وجرت أمور طويلة، وحاصر قرطبة مدةً طويلة إىل وله أربع وثالثون سنةً، مث استمر يف امللك املؤيد باهللا، و
قتل بقرطبة : شوال سنة ثالث، فشدوا، وزحفوا على البلد، فأخذوه، وبذلوا السيف والنهب وبعض السيب، وقتلوا املؤيد، فيقال
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ستعني، فعسف وجار، وأخرب البالد، نيف وعشرون ألفاً، وفعلت عساكر املستعني ما ال تفعله النصارى، واستوسق األمر للم
وكان من قواده القاسم وعلي ابنا محود بن ميمون العلوي اإلدريسي، فقدمهما على جيشه، مث استناب أحدمها على اجلزيرة 

س، اخلضراء، واآلخر على سبتة، فراسل علي متويل سبتة مجاعةً، وحدث نفسه باخلالفة، فبادر إليه خلق، وبايعوه، فعدى إىل األندل
فانضم إليه أمري مالقة، واستفحل أمره، مث نازل قرطبة، فربز حلربه حممد ولد املستعني، فالتقوا، فازم حممد، وهجم اإلدريسي 

وكان شيخاً من أبناء الثمانني، وذلك يف احملرم سنة . قرطبة، ومتلك، وذبح املستعني وهللا احلمد بيده صرباً، وذبح أباه احلكم أيضاً
  .ة، وزالت الدولة املروانية، وعاش املستعني نيفاً ومخسني سنة، وله شعر جيد قد تقدم منهسبع وأربع مئ

  الرضي

  .الشريف أبو احلسن، حممد بن الطاهر أيب أمحد احلسني بن موسى، احلسيين املوسوي البغدادي الشاعر، صاحب الديوان

  .هو أشعر الطالبيني: له نظم يف الذروة حىت قيل

  .أبيه، وديوانه يكون أربع جملداتويل النقابة بعد 

  .وله كتاب معاين القرآن ممتع يدل على سعة علمه

    

  .صفر سنة ست وأربع مئة، وله سبع وأربعون سنة، وكان شيعياً: مات يف احملرم وقيل

  الجرجاني

  .حب تلك األمايل األربعنيالشيخ الثقة العامل، مسند أصبهان، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم ابن جعفر اليزدي اجلرجاين، صا

  .ولد جبرجان سنة تسع عشرة وثالث مئة

ونشأ بنيسابور، فسمع حممد بن احلسني القطان، والعباس بن حممد ابن قوهيار، وحاجب بن أمحد الطوسي، وحممد بن احلسن 
  .احملمداباذي، وأبا العباس األصم، وحممد بن عبد اهللا الصفار، واحلسن بن يعقوب البخاري، وعدة

أبو بكر حممد بن احلسن بن سليم القاضي، وعبد الرزاق بن عبد الكرمي احلسناباذي، وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم : حدث عنه
احلافظ، وأبو عمرو عبد الوهاب بن مندة، وسهل بن عبد اهللا الغازي، وحممد بن أمحد بن ررا، وحممود بن جعفر الكوسج، 

وهذا السمسار . ر عبد الرمحن بن حممد السمسار، ورجاء بن عبد الواحد بن قولويه، وآخرونوالرئيس القاسم ابن الفضل، وأبو نص
  .خامتتهم، حديثه من أعلى شيء يف الثقفيات

  .وقع يل من أماليه أربعة جمالس

  .مات بأصبهان يف رجب سنة مثان وأربع مئة عن تسع ومثانني سنة

حممد املأموين، أخربنا أبو طاهر احلافظ، أخربنا أبو عبد اهللا الثقفي، أخربنا حممد أخربنا حممد بن : أخربنا أمحد بن إسحاق اهلمذاين
بن إبراهيم اجلرجاين، أخربنا حممد بن احلسني القطان، حدثنا أمحد بن األزهر، حدثنا زمعة بن صاحل، عن عبد اهللا بن طاووس، عن 

  .تد احلر، فأبردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنمإذا اش: أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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  ابن المتيم

  .اإلمام الواعظ املعمر، أبو احلسني، أمحد بن حممد بن أمحد بن محاد، البغدادي، ابن املتيم

  .شيخ صدوق، لكنه كثري املزاح

ي بن حممد بن عبيد، وإمساعيل القاضي احملاملي، ويوسف بن يعقوب األزرق، واحلافظ أيب العباس بن عقدة، وعل: حدث عن
  .الصفار، ومحزة بن القاسم

  .مجيع ما كان عنده عن كل واحد جملس إال األزرق، فسمع منه ستة جمالس: قيل

  .وتفرد، واشتهر، وكان يعظ يف جامع املنصور

لعاصمي، ورزق اهللا مل أكتب عن أقدم مساعاً منه، وحممد بن إسحاق الباقرحي، وعاصم بن احلسن ا: اخلطيب، وقال: حدث عنه
  .التميمي، وآخرون

  .وقع يل من عواليه يف جملس رزق اهللا

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع وأربع مئة

ومات فيها ابن الصلت األهوازي الذي ذكر مع مسيه ارب، وإبراهيم بن خملد بن جعفر الباقرحي، الفقيه اجلريري املذهب مسع من 
 بن عيسى األنصناين املالكي، وعبد اهللا ابن يوسف بن بامويه األصبهاين، واحلافظ عبد الغين بن ابن عياش القطان، والفقيه رجاء

سعيد املصري، وأبو احلسن علي بن حممد بن علي بن خزفة الواسطي الصيدالين، راوي تاريخ أمحد بن أيب خيثمة، عن الزعفراين، 
  .راوي سنن ابن ماجة، عاش إىل هذه السنةعنه، وأبو طلحة القاسم بن أيب املنذر القزويين اخلطيب، 

  تمام بن محمد

ابن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن اجلنيد، اإلمام احلافظ، املفيد الصادق، حمدث الشام، أبو القاسم بن احلافظ الثقة أيب احلسني، 
  .البجلي، الرازي، مث الدمشقي

حممد بن أيوب بن الضريس البجلي، وحممد بن : الكثري، فحدث عنكان أبوه من أعيان الرحالني الذين سكنوا دمشق، وكتبوا 
  .جعفر القتات، وهذه الطبقة، وأمسع ولده متاماً بدمشق واعتىن به

  .مولده بدمشق يف سنة ثالثني وثالث مئة

 علي أمحد بن مسع أباه، وخيثمة بن سليمان، واحلسن بن حبيب احلصائري، وحممد بن محيد احلوراين، وأبا احلسن بن حذمل، وأبا
حممد بن فضالة، وأبا امليمون بن راشد، وأبا يعقوب األذرعي، وعلي بن أيب العقب، وأبا علي بن هارون، وأمحد بن حممد بن فضالة 

احلمصي، صاحب حبر بن نصر، وعلي بن أمحد بن الوليد املري حدثه عن أخطل بن احلكم، وعلي بن احلسني بن السفر اجلرشي 
 وحممد بن مهيان القيسي حدثه عن ابن عرفة، وهشام بن حممد بن عدبس، وإبراهيم بن حممد بن حممد بن سنان، عن بكار بن قتيبة،

  .عن ابن بنت مطر، وخلقاً سواهم

وتال أليب عمرو على أمحد بن عثمان غالم السباك صاحب احلسن بن احلباب، واحلسن بن احلسني الصواف، عن قراءما على أيب 
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  .عمر الدوري

  .الفوائد يف جملدة انتقاء من يدري احلديثخرج 

    

عبد الوهاب الكاليب أحد شيوخه، وأبو احلسني امليداين، وأبو علي األهوازي، واحلسن بن علي اللباد، وأمحد بن حممد : حدث عنه
  .العتيقي، وعبد العزيز الكتاين، وأمحد بن عبد الرمحن الطرائفي، وخلق سواهم

  .ويف أستاذنا أبو القاسم متام احلافظ لثالث خلون من احملرم سنة أربع عشرة وأربع مئةت: قال عبد العزيز الكتاين

  .وكان ثقةً حافظاً، مل أر أحفظ منه يف حديث الشاميني، ذكر أن مولده، سنة ثالثني وثالث مئة: قال

  .ما رأيت مثل متام يف معناه، كان عاملاً باحلديث ومعرفة الرجال: وقال أبو علي األهوازي

  .ما لقينا مثله يف احلفظ واخلري: وقال أبو بكر

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد القاضي إجازةً أخربنا عبد الكرمي بن محزة يف سنة مخس وعشرين ومخس 
بن الوليد البريويت، أخربنا مئة، أخربنا عبد العزيز بن أمحد، حدثنا متام بن حممد احلافظ، أخربنا احلسن ابن حبيب، أخربنا العباس 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعد بن معاذ أن يكتوي : حممد بن شعيب، حدثنا معان بن رفاعة، عن أيب الزبري، عن جابر قال
  .يف أكحله، حني رمته بنو النضري، فاكتوى

  .هذا حديث غريب، ومعان ليس بذاك القوي

د حممد بن علي بن عمرو األصبهاين النقاش احلنبلي، صاحب التواليف، وشيخ احلرم أبو ومات مع متام يف العام احلافظ أبو سعي
احلسن علي بن عبد اهللا بن جهضم اهلمذاين الزاهد صاحب جة األسرار وكان ضعيفاً، وحمدث بغداد أبو الفتح هالل بن حممد 

سند البصرة القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي، احلفار، ومسند نيسابور أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد املزكي، وم
  .وشيخ أصبهان القدوة أبو احلسن علي بن حممد بن ميلة الفرضي، وحمدث طرابلس أبو عبد اهللا احلسني بن عبد اهللا بن أيب كامل

  الحفار

 ماهويه بن مهيار بن املرزبان، الشيخ الصدوق، مسند بغداد، أبو الفتح، هالل بن حممد بن جعفر ابن سعدان بن عبد الرمحن بن
  .الكسكري، مث البغدادي

  .ولد سنة اثنتني وعشرين وثالث مئة

احلسني بن حيىي بن عباس القطان صاحب أمحد بن املقدام العجلي، فكان آخر أصحابه، ومن إمساعيل الصفار، وأيب : ومسع من
  . وإمساعيل بن علي اخلزاعي، ومجاعةجعفر ابن البختري، وعلي بن حممد الواعظ، وعثمان بن أمحد الدقاق،

أبو بكر اخلطيب، وأبو بكر البيهقي، وأبو نصر عبيد اهللا ابن سعيد السجزي، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، وعلي بن : حدث عنه
 بن أمحد بن البسري، وأبو الفضل عمر بن عبيد اهللا البقال، وعاصم بن احلسن، وطاهر ابن احلسني القواس، وحممد بن حممد

  .املسلمة، واحلسن بن حممد بن زينه، وأبو الفوارس طراد الزينيب، وهبة اهللا بن عبد الرزاق األنصاري، وخلق سواهم

  .وقد روى جزء احلفار عالياً إبراهيم بن اخلري، مث باإلجازة زين الدين ابن عبد الدامي



الذهيب-سري أعالم النبالء  3192  

  .ا عنهكان صدوقاً، مات يف صفر سنة أربع عشرة وأربع مئة، كتبن: قال اخلطيب

أخربنا حممد بن عبد الوهاب بن أمحد السعدي، أخربنا علي بن خمتار، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا القاسم بن الفضل، 
أخربنا هالل بن حممد، أخربنا احلسني بن حيىي القطان، حدثنا أبو األشعث العجلي، حدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي، عن 

  .إن شر الطعام طعام العرس، يطعمه األغنياء، ومينعه املساكني: عيد بن املسيب قالأيوب، عن الزهري، عن س

حيرقون : الذاريات قال" يوم هم على الناِر يفْتنون: "حدثنا أبو األشعث، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن جماهد: وبه
  .عليها، ويعذبون

  المزكي

، أبو زكريا، حيىي بن احملدث املزكي أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي، النيسابوري، شيخ الشيخ اإلمام الصدوق، القدوة الصاحل
  .التزكية ببلده

  .أملى مدةً على ورع وإتقان

  .ولد سنة نيف وثالثني وثالث مئة

بغي، وأمحد بن أيب العباس األصم، وأيب عبد اهللا بن األخرم، واحلسن بن يعقوب البخاري، وأيب بكر بن إسحاق الص: وحدث عن
حممد بن عبدوس، وعدة من النيسابوريني، وأيب سهل بن زياد، وأيب بكر النجاد، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، والقاضي أمحد بن 

كامل، وأمحد بن عثمان األدمي من البغداديني، وحممد بن علي بن دحيم، وغريه من الكوفيني، انتقى عليه احلافظ أمحد بن علي 
  . وقع لنا مجاعة أجزاء من حديثهاألصبهاين،

    

أبو بكر البيهقي كثرياً، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر حممد بن حيىي ولده، وعثمان بن حممد احملمي، وهبة اهللا بن أيب : حدث عنه
  .الصهباء، والقاسم بن الفضل الثقفي، وعلي بن أمحد بن األخرم، وآخرون

  . ورعاً متقناً، ما كان حيدث إال وأصله بيده يعارض، حدث بالكثريوكان شيخاً ثقةً، نبيالً خرياً، زاهداً

  .وكان بصرياً مبذهب الشافعي، تفقه على األستاذ أيب الوليد حسان بن حممد

  .تويف يف ذي احلجة سنة أربع عشرة وأربع مئة

أخربنا أبو : ب، أخربنا علي بن حممود قاالقرأت على حيىي بن حممد املكي ا، أخربنا علي بن هبة اهللا، وقرأت على سنقر الزينيب حبل
طاهر السلفي، أخربنا القاسم بن الفضل، أخربنا حيىي بن إبراهيم، حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا الصغاين، حدثنا حجاج 

قال رسول اهللا صلى : ولأنه مسع القراظ يزعم أنه مسع أبا هريرة يق: أخربين عمرو بن حيىي بن عمارة: قال ابن جريج: بن حممد قال
  .من أراد ا سوءاً أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء: اهللا عليه وسلم

  .أخرجه مسلم عن حممد بن حامت، عن حجاج

  ابن ميلة
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اإلمام القدوة، شيخ اإلسالم، أبو احلسن، علي بن ماشاذه حممد ابن أمحد بن ميله بن خرة، األصبهاين الزاهد الفرضي، شيخ 
  .ةالصوفي

  .ولد سنة نيف وعشرين وثالث مئة

أيب عمرو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حكيم، وحممد ابن حممد بن يونس األري، وأيب علي أمحد بن حممد بن إبراهيم : ومسع من
لي أمحد الصحاف، وحممد بن أمحد بن علي األسواري، وعبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، وحممد بن عبد اهللا بن أسيد، وأيب ع

  .بن حممد ابن عاصم، وعبد اهللا بن حممد بن عيسى اخلشاب، والقاضي أيب أمحد العسال، وغياث بن حممد، وعدة

  .وأملى عدة جمالس وقع لنا منها

رجاء بن قولويه، وأبو عبد اهللا الثقفي الرئيس، وأبو احلسني سعيد بن حممد اجلوهري، وأمحد بن عبد اهللا السوذرجاين، : حدث عنه
  .خوه حممد بن عبد اهللا، وأبو نصر عبد الرمحن بن حممد السمسار، وآخرونوأ

  .وحديثه من أعلى مرويات السلفي

صحب أبا بكر عبد اهللا بن إبراهيم بن واضح، وأبا جعفر حممد بن احلسن، وزاد عليهما يف طريقهما خلقاً : قال أبو نعيم احلافظ
تأخذه يف اهللا لومة الئم، وكان ينكر على املتشبهة بالصوفية وغريهم من اجلهال فساد وفتوةً، مجع بني علم الظاهر وعلم الباطن، ال 

مقاالم يف احللول واإلباحة والتشبيه، وغري ذلك من ذميم أخالقهم، فعدلوا عنه ملا دعاهم إىل احلق جهالً وعناداً، وانفرد يف وقته 
  .بالرواية مث مسى مجاعة

  .ربع عشرة وأربع مئةوتويف يوم عيد الفطر سنة أ: قال

مسعت اإلمام أبا عبد اهللا بن مندة وقت قدومه من خراسان، سنة إحدى وسبعني وثالث مئة : وقال أبو بكر أمحد بن جعفر اليزدي
: يقول وعنده أبو جعفر ولد القاضي أيب أمحد العسال وعدة مشايخ فسأله ابن العسال عن أخبار مشايخ البالد اليت شاهدها فقال

أحدمها ولدك، والثاين أبو احلسن بن ماشاذه الفقيه، ومن عزمي أن أجعله وصيي، : رق والغرب مل أر يف الدنيا مثل رجلنيطفت الش
  .أو كما قال. وأسلم كتيب إليه، فإنه أهل له

و نعيم يف قرأت على إسحاق األسدي، أخربكم يوسف بن خليل، أخربنا أبو املكارم التيمي، أخربنا أبو علي املقرىء، أخربنا أب
ختم التحقيق بطريقة املتصوفة بأيب احلسن علي بن ماشاذه، ملا أواله اهللا تعاىل من فنون العلم والسخاء والفتوة، كان : احللية له قال

  .عارفاً باهللا، فقيهاً عامالً، له من األدب احلظ اجلزيل

أخربنا علي بن حممد : ، أخربنا حممد وأمحد ابنا عبد اهللا قاالأخربنا األستاذ بالل املغيثي، أخربنا ابن روج، أخربنا أبو طاهر السلفي
إمالًء، حدثنا أبو علي الصحاف، حدثنا أمحد بن مهدي، حدثنا ثابت بن حممد، حدثنا سفيان الثوري، عن أيب الزبري، عن جابر 

ال يقطع الصالة الكشر، : هللا عليه وسلمقال النيب صلى ا: قال النيب حممد، حدثنا سفيان الثوري، عن أيب الزبري، عن جابر قال: قال
  .ولكن تقطعها القرقرة

. وذكره يف كتاب الضعفاء! هذا حديث منكر مع قوة إسناده، والعجب من البخاري حدث عن ثابت بن حممد الزاهد يف صحيحه 

  .صدوق: وقال فيه أبو حامت
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  الرازي

  .دثشيخ احلرم، أبو العباس، أمحد بن احلسن بن بندار، الرازي احمل

    

حممد بن إسحاق بن إبراهيم األهوازي، وأيب بكر الشافعي، وأيب بكر بن خالد، وأيب القاسم الطرباين، وابن : حدث بأماكن عن
  .الريان، اللكي، وابن عدي، وعدة

  .روى عنه ولده اإلمام عبد الرمحن، وأبو العباس بن اخلطاب الرازي، وأبو مسعود البجلي، وطاهر بن أمحد امليداين

  .وكان من علماء احلديث

  .عاش إىل سنة تسع وأربع مئة

  عبد الرحيم بن إلياس

  .العبيدي ابن عم احلاكم، وويل عهده، فاسق ظامل

ويل الشام سنة عشر وأربع مئة، ورخص يف اخلمر والغناء مما كان احلاكم شدد فيه، وكان خبيالً، فأبغضه األمراء، وكاتبوا احلاكم 
عد سنة، فراح، وتغلب على دمشق حممد بن أيب طالب اخلزاز مع األحداث، وقهر اجلند، وعرف احلاكم بأنه مضمر للشر، فطلبه ب

أن ويل العهد على الطاعة، فرده، فتمكن، والتف عليه األحداث، وطغى ابن أيب طالب، ومترد، فأخذته اجلند، وصلب، مث صادر 
لعهد، وقيد وسجن مبصر مدة، وقتل مجاعة يف أخذه ومل يصل صالة ويل العهد العامة وعسف، فلما هلك احلاكم، قبضوا على ويل ا

  .العيد، مث إنه قتل نفسه يف احلبس، ال رمحه اهللا

  الماليني

اإلمام احملدث الصادق، الزاهد اجلوال، أبو سعد، أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حفص بن اخلليل، األنصاري اهلروي، 
  .وس الفقراءاملاليين الصويف، امللقب بطاو

  .جال يف طلب العلم ولقاء املشايخ إىل نيسابور وأصبهان، وبغداد والشام ومصر واحلرمني، وحصل، وله معرفة وفهم مجع وصنف

أيب أمحد بن عدي، وإمساعيل بن جنيد، وأيب الشيخ بن حيان، وحممد بن عبد اهللا بن إبراهيم السليطي، ويوسف ابن : وحدث عن
سن بن رشيق املصري، وحممد بن أمحد بن علي بن النعمان الرملي، وأيب بكر القطيعي، والفضل بن جعفر القاسم املياجني، واحل

  .التميمي، وحممد بن سليمان الربعي، وأيب أمحد العسكري، وعبد العزيز بن هارون البصري، وطبقتهم

 البيهقي، وأبو بكر الباطرقاين، وأبو بكر احلافظان متام الرازي، وعبد الغين املصري، ومها من شيوخه، وأبو بكر: حدث عنه
اخلطيب، وأبو نصر بن احلبان، وأبو نصر السجزي، والقاضي أبو عبد اهللا القضاعي، وحممد بن أمحد بن شبيب الكاغدي، وأبو عبد 

  .اهللا بن طلحة النعايل، والقاضي أبو احلسن اخللعي، وخلق سواهم

  .باروكان ذا صدق وورع وإتقان، حصل املسانيد الك

دخل املاليين جرجان يف سنة أربع وستني وثالث مئة، ورحل رحالت كثريةً إىل أصبهان وما وراء النهر ومصر : قال محزة السهمي



الذهيب-سري أعالم النبالء  3195  

  .واحلجاز

تويف يف يوم الثالثاء السابع عشر من شوال سنة : وقد قال أبو إسحاق احلبال. كذا قال، وهذا وهم. وتويف سنة تسع وأربع مئة: قال
  .ة وأربع مئةاثنيت عشر

  .أراه مات مبصر، وقد ذكره اإلمام ابن الصالح يف طبقات الشافعية: قلت

أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا املبارك بن عبد اجلبار، مسعت عبد العزيز بن : وأخربنا علي بن حممد احلافظ
  .ملقابلة مخسني ديناراً يف دفعة واحدةأخذت من أيب سعد املاليين أجرة النسخ وا: علي األزجي يقول

وقد ألف أربعني حديثاً، كل حديث من طريق صوفاي معترب، وجاء يف ذلك مناكري ال تنكر للقوم، فإن غالبهم ال اعتناء هلم : قلت
  .بالرواية

احلسن اخللعي، أخربنا أبو سعد أخربنا حممد بن احلسني القرشي مبصر، أخربنا حممد بن عماد، أخربنا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا أبو 
أمحد ابن حممد املاليين، حدثنا أبو بكر حممد بن أيب جعفر أمحد بن حممد بن أيب خالد بنيسابور، حدثنا جعفر بن أمحد بن نصر 

: الأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق: احلافظ، حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا عبد الوهاب عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس

أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يكره أن : ثالث من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان
  .يعود يف الكفر كما يكره أن توقد له نار، فيقذف فيها

  غنجار

ولقبه .  بن حممد بن سليمان بن كامل، البخارياإلمام املفيد احلافظ، حمدث خبارى، وصاحب تارخيها، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد
  .غنجار بلقب غنجار الكبري عيسى بن موسى البخاري

خلف بن حممد اخليام، وسهل بن عثمان السلمي، وأيب عبيد أمحد بن عروة الكرميين، وحممد بن حفص بن : حدث أبو عبد اهللا عن
  .وب، وعدد كثري من أهل تلك الديار، ومل يرحلأسلم، وإبراهيم بن هارون املالمحي، واحلسن بن يوسف بن يعق

  .هناد بن إبراهيم النسفي، ومجاعة: حدث عنه

    

  .وما بلغتين أخباره كما ينبغي، وما هو ببارح املعرفة

  .تويف سنة اثنيت عشرة وأربع مئة وقد شاخ

أخربنا هناد : الربداين وأبو احلسني الصرييف قاالأخربنا احلسن بن علي األمني، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا السلفي، أخربنا أبو علي 
القاضي، أخربنا حممد بن أمحد احلافظ، أخربنا أبو حيىي أمحد بن حممد ابن إبراهيم السمرقندي، حدثنا حممد بن نصر املروزي، حدثنا 

أن : عت أيب حيدث عن ابن عمرعبد اهللا بن حممد أبو جعفر املسندي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة، عن واقد ابن حممد، مس
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، ويقيموا الصالة، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .فإذا فعلوا ذلك، عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحسام على اهللا. ويؤتوا الزكاة
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  ابن السقا

ام احلافظ الناقد، القاضي أبو احلسن، علي بن حممد بن علي ابن حسني بن شاذان بن السقا، اإلسفراييين، من أوالد أئمة اإلم
  .احلديث

  .مسع الكتب الكبار، وأملى، وصنف

وأيب أيب العباس األصم، وأيب عبد اهللا حممد بن يعقوب ابن األخزم، وعلي بن محشاذ، وحممد بن عبد اهللا الصفار، : حدث عن
الطيب حممد بن عبد اهللا الشعريي، وأيب احلسن الطرائفي، وأيب منصور حممد ابن القاسم العتكي، وأيب سهل بن زياد القطان، وأيب 

بكر النجاد، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وجعفر اخللدي، وعبد الرمحن بن احلسن اهلمذاين، وطبقتهم بنيسابور ومهذان وبغداد، 
  .وغري ذلك

  .أبو بكر البيهقي، وسبطه حكيم بن أمحد اإلسفراييين، ومجاعة: عنهحدث 

  .تويف سنة أربع عشرة وأربع مئة

  اليزدي

  .اإلمام القاضي، أبو بكر، أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن جعفر ابن املرزبان، اليزدي، نزيل أصبهان

ر، وحممد بن إسحاق بن أيوب، وأيب أمحد العسال، وأيب أبيه، وعبد اهللا بن جعفر بن فارس، وعلي بن الفضل بن شهريا: روى عن
  .بكر اجلعايب، والطرباين، وإمساعيل بن جنيد، وفاروق اخلطايب

عبد الرمحن بن مندة، وعلي بن شجاع، واخلصيب بن قتادة، وحممد بن حممد بن عبد الوهاب املديين، ومجاعة مساهم : روى عنه
 مقبول القول، صاحب أصول، على غاية من العقل والديانة والرزانة، تويف يف مجادى اآلخرة هو ثقة: حيىي ابن مندة يف ترمجته، وقال

  .سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  النقاش

  .اإلمام احلافظ، البارع الثبت، أبو سعيد، حممد بن علي بن عمرو ابن مهدي، األصبهاين، احلنبلي النقاش

  .ولد بعد الثالثني وثالث مئة

 أمحد بن احلسن بن أيوب التميمي، وعبد اهللا ابن جعفر بن فارس، وأمحد بن معبد السمسار، وعبد اهللا بن جده ألمه: ومسع من
وببغداد من أيب بكر الشافعي، وابن مقسم، وأيب علي بن الصواف، وابن . عيسى اخلشاب، وأيب أمحد العسال، والطرباين، وخلق

مي، وفاروق اخلطايب، وحبيب القزاز وبالكوفة من القاضي نذير بن جناح وبالبصرة من أيب إسحاق إبراهيم بن علي اهلجي. حمرم
وراة من أمحد بن . وجبرجان من أيب بكر اإلمساعيلي. ومبرو من حاضر بن حممد الفقيه. احملاريب، وصباح بن حممد النهدي، وعدة
وصنف . ابور واوند وإسفرايني وعسكر مكرموباحلرمني ونيس. وبالدينور من ابن السين. حممد بن حسنويه، وأيب منصور األزهري

  .وأملى

الفضل بن علي احلنفي، وأبو العباس ابن أشته، وأبو مطيع حممد بن عبد الواحد، وسليمان احلافظ، وأبو الفتح أمحد بن : حدث عنه
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  .عبد اهللا السوذرجاين

  .وقع لنا جزآن من أماليه، وكتاب القضاة، وكتاب طبقات الصوفية، وغري ذلك

  .ت يف رمضان سنة أربع عشرة وأربع مئةما

  .مات يف عشر التسعني. كان من أئمة األثر، رمحه اهللا ورضي عنه

  ابن مردويه

احلافظ اود العالمة، حمدث أصبهان، أبو بكر، أمحد بن موسى ابن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر، األصبهاين، صاحب 
  .ث مئة جملس، وغري ذلكالتفسري الكبري، والتاريخ، واألمايل الثال

  .مولده يف سنة ثالث وعشرين وثالث مئة

  .356أبيه أيب عمران حبديث مسعه من إبراهيم بن متويه، ومات أبوه سنة : وحدث عن

هو أكرب من أن ندل عليه وعلى فضله، وعلمه وسريه، وأشهر بالكثرة والثقة : قال أبو بكر بن أيب علي وذكر أبا بكر بن مردويه 
  .وصف حديثه، أبقاه اهللا، ومتعه مبحاسنهمن أن ي

    

ما كتبت بعد العصر شيئاً قط، وعميت : مسعت أيب حيكي عمن مسع أبا بكر بن مردويه يقول: قال أبو موسى يف ترمجة ابن مردويه
  .قبل كل أحد يعين من أقرانه ، ومسعت أنه كان ميلي حفظاً بعدما عمي

  . كان ابن مردويه خراسانياً، كان صيته أكثر من صيت احلاكملو: ومسعت اإلمام إمساعيل يقول: مث قال

رأيت من أحوال جدي من الديانة يف الرواية ما : مسعت أبا بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه يقول: وأجاز يل أبو نعيم احلداد
ك بعد يف دخول داري وإن ترجع به، تزد إن قبلتها، فال آذن ل: قضيت منه العجب من تثبته وإتقانه، وأهدى له كبري حالوةً، فقال

  .علي كرامةً

وروى عن أيب سهل بن زياد القطان، وميمون بن إسحاق، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وحممد بن عبد اهللا بن علم : قلت
 وأيب بكر حممد الصفار، وإمساعيل بن علي اخلطيب، وحممد بن علي بن دحيم الشيباين الكويف، وإسحاق بن حممد بن علي الكويف،

بن عبيد اهللا الشافعي، وأمحد بن عبد اهللا بن دليل، وحممد بن أمحد بن علي األسواري، وأمحد بن عيسى اخلفاف، وأمحد بندار 
  .الشعار، وأمحد بن حممد بن عاصم الكراين، وأيب أمحد العسال، وأيب إسحاق بن محزة، وسليمان الطرباين، وخلق كثري

ابنا احلافظ ابن مندة، :  بن إبراهيم املستملي العطار، وأبو عمرو عبد الوهاب، وأبو القاسم عبد الرمحنأبو بكر حممد: حدث عنه
وأبو اخلري حممد بن أمحد بن ررا، والقاضي أبو منصور بن شكرويه، وأبو بكر حممد ابن احلسن بن حممد بن سليم، وسليمان بن 

وأبو عبد اهللا القاسم بن الفضل الثقفي، وأبو مطيع حممد بن عبد الواحد إبراهيم احلافظ، وأمحد بن عبد الرمحن الذكواين، 
  .الصحاف، وخلق كثري

  .ومن تصانيفه كتاب املستخرج على صحيح البخاري، بعلو يف كثري من أحاديث الكتاب حىت كأنه لقي البخاري

  .ليفه، عرف حمله من احلفظوكان من فرسان احلديث، فهماً يقظاً متقناً، كثري احلديث جداً، ومن نظر يف توا
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  .وله كتاب التشهد وطرقه وألفاظه، يف جملد صغري، وتفسريه للقرآن يف سبع جملدات

  .يقع لنا حديثه يف الثقفيات وغريها

  .مات لست بقني من رمضان سنة عشر وأربع مئة عن سبع ومثانني سنة

ن حممش الزيادي، ومسند العراق أبو عمر عبد الواحد بن حممد ومات معه يف العام مسند نيسابور ومفتيها أبو طاهر حممد بن حممد ب
بن عبد اهللا ابن مهدي الفارسي، ومسند هراة القاضي أبو منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا األزدي، ومؤلف الناسخ واملنسوخ أبو 

يباين، ومسند بغداد إبراهيم بن خملد القاسم هبة اهللا بن سالمة البغدادي، وحمدث دمشق أبو القاسم عبد اهللا بن عمر بن نصر الش
  .الباقرحي، واملعمر أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه املزكي، صاحب ذاك الس العايل

أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أبو عبد اهللا الثقفي، حدثنا أمحد بن : أخربنا أبو احلسن اليونيين، أخربنا جعفر بن علي وغريه قالوا
حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي، : موسى احلافظ إمالًء، أخربنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم، وحممد بن أمحد األسواري، قاال

إن أثقل الصالة على املنافقني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا وكيع، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال
  .متفق عليه. ، ولو يعلمون ما فيهما، ألتومها ولو حبواًصالة العشاء والفجر

  ابن بشران

  .الشيخ العامل املعدل، املسند، أبو احلسني، علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران بن حممد بن بشر، األموي البغدادي

  .ولد سنة مثان وعشرين وثالث مئة

عيل الصفار، واحلسني بن صفوان، وأمحد بن حممد بن جعفر ومسع من أيب جعفر بن البختري، وعلي بن حممد املصري، وإمسا
  .اجلوزي، وإسحاق بن أمحد الكاذي، وعثمان بن السماك، وأيب بكر النجاد، وعدة

  .روى شيئاً كثرياً على سداد وصدق وصحة رواية، كان عدالً وقوراً

  .كان تام املروءة، ظاهر الديانة، صدوقاً ثبتاً: قال اخلطيب

البيهقي، واخلطيب، واحلسن بن البناء، وأبو الفضل عبد اهللا بن زكري الدقاق، وعلي بن عبد الواحد املنصوري، : حدث عنه: قلت
ونصر بن البطر، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، واحلسني بن أمحد بن عبد الرمحن العكربي، وأبو الفوارس طراد، وعاصم بن احلسن، 

  .وأمحد بن عبد العزيز ابن شيبان، وآخرون

  .تويف يف شعبان سنة مخس عشرة

  .وقع لنا عدة أجزاء من حديثه ومن طريقه

    

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا هبة اهللا بن هالل الدقاق، أخربنا عبد اهللا بن علي، أخربنا علي 
أنبأنا : صر، أخربنا حممد بن عبد اهللا األنصاري، عن ابن عون قالبن حممد بن بشران، أخربنا حممد بن عمرو، أخربنا سعدان بن ن

من زعم أن حممداً رأى ربه، فقد أعظم الفرية على اهللا، ولكنه رأى جربيل مرتني يف صورته : القاسم بن حممد، عن عائشة أا قالت
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  .وخلقه ساداً ما بني األفق

  . الثلج، عن األنصاريأخرجه البخاري عن حممد بن عبد اهللا بن إمساعيل بن أيب

  ابن النحاس

الشيخ اإلمام الفقيه، احملدث الصدوق، مسند الديار املصرية، أبو حممد، عبد الرمحن بن عمر بن حممد بن سعيد، التجييب املصري 
  .املالكي البزاز، املعروف بابن النحاس

  .ولد ليلة األضحى سنة ثالث وعشرين وثالث مئة

ني، يف سنة إحدى وثالثني، وحج سنة تسع وثالثني، وجاور، فأكثر عن أيب سعيد بن األعرايب، ومسع وأول مساعه وهو ابن مثان سن
مبصر أبا الطاهر أمحد بن حممد بن عمرو املديين، وعلي بن عبد اهللا بن أيب مطر اإلسكندراين، وأمحد بن زاذ السريايف، وأمحد بن 

هيم بن حفص البصري ابن الوصي، وعثمان بن حممد السمرقندي، واحلسن بن حممد بن فضالة الدمشقي قدم عليهم، وحممد بن إبرا
مليح الطرائفي، وحممد بن بشر العكري، وحممد بن أيوب بن الصموت، وعبد اهللا بن حممد بن اخلصيب، وأبا الفوارس أمحد بن 

اين، وحممد بن حممد بن عيسى اخلياش، حممد الصابوين، وعبد اهللا بن جعفر بن ورد، ومسع منه السرية، واحلسن بن مروان القيسر
  .واحلافظ أبا سعيد بن يونس الصديف، والفضل ابن وهب، وحممد بن وردان العامري، وفاطمة بنت الريان، وعدة

  .وله مشيخة يف جزئني

، وخلف الصوري، وأبو نصر السجزي، وعبد الرحيم البخاري، وأبو عمرو الداين، وأمحد بن أيب نصر الكوفاين كاكو: حدث عنه
بن أمحد احلويف، والقاضي حممد بن سالمة القضاعي، واحلسني بن أمحد العداس، وأبو إسحاق احلبال، والقاضي أبو احلسن اخللعي، 

  .وخلق

  .وكان اخلطيب قد عزم على الرحلة إليه، فلم يقض

  .مات يف عاشر صفر سنة ست عشرة وأربع مئة: قال احلبال

 اخلصيب مبصر، وأبو العباس أمحد بن إبراهيم بن جاجنان مذان، وشاعر الوقت أبو احلسن علي وفيها مات اخلصيب بن عبد اهللا بن
بن حممد التهامي، وأبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الداراين القطان، وحممد بن أيب نصر املعداين أبو بكر، والفضل بن عبيد اهللا بن 

  .شهريار

  محمد بن أسد

  .شيخ الكتابة، وكبري اودين بالعراق، أبو احلسني، البغدادي البزاز الكاتب، شيخ ابن البوابابن علي، اإلمام املقرىء، 

  .جعفر اخللدي، وأيب بكر النجاد: مسع من

  .كان صدوقاً، تويف سنة عشر وأربع مئة يف أول السنة: روى عنه اخلطيب، وقال

  .انتهى إليه حسن اخلط، ولكن أرىب عليه تلميذه أبو احلسن: قلت

  علي بن هالل ابن البواب
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  .البغدادي، موىل معاوية بن أيب سفيان األموي

  .وكان ابن البواب دهاناً جييد التزويق

  .وصحب أبا احلسني بن مسعون الواعظ، ومسع من أيب عبيد اهللا املرزباين، وقرأ النحو على أيب الفتح بن جين

  .ه نظم ونثر وإنشاءوبرع يف تعبري الرؤيا، وقص على الناس جبامع املنصور، ول

  .هذب ابن البواب طريقة ابن مقلة، ونقحها، وكساها طالوةً وجة: قال ابن خلكان

وكان يذهب إذهاباً فائقاً، وكان يف أول أمره مزوقاً يصور الدور فيما قيل، مث أذهب الكتب، مث تعاىن الكتابة، ففاق األولني 
وعظ جبامع املنصور، ومل يكن له يف عصره ذاك النفاق الذي يأ له بعد : ب، وقيلواآلخرين فيها، ونادم الوزير فخر امللك أبا غال

موته، ألنه وجد خبطه ورقة قد كتبها إىل كبري يسأله فيها مساعدة صديق له بشيء ال يساوي دينارين، وقد بسط القول فيها حنو 
  .السبعني سطراً، وقد بيعت بعد ذلك بسبعة عشر ديناراً إمامية

    

: قال. حكى يل أبو طاهر بن الغباري أن احلسن بن البواب أخربه أن ابن سهالن استدعاه، فأىب، وتكرر ذلك: بو علي بن البناءقال أ

فعدت، . اصدق والق من شئت: يا أبا احلسن: ما ينطقه اهللا به أفعله، فلما دخلت، قال: فمضيت إىل أيب احلسن بن القزويين، وقلت
مذهيب تعبري : فقلت. رأيت مناماً: ما أخرك عنا ؟ فاعتذرت، مث قال:  فمضيت معهم، فلما دخلت، قالفإذا على بايب رسل الوزير،

كيف : قال وعند فرح بذلك. رأيت كأن الشمس والقمر قد اجتمعا وسقطا يف حجري: قال. رضيت: فقال. املنام من القرآن
القيامة " كَالّ الَ وزر. مس والقَمر، يقُولُ اِإلنسانُ يومِئٍذ أين املَفَروجمع الش: "قال اهللا تعاىل: جيتمع له امللك والوزارة ؟ قلت

فدخل إىل حجرة النساء، وذهبت، فلما كان بعد ثالث، احندر إىل واسط على أقبح حال، وكان قتله : قال. وكررت عليه هذا ثالثاً
  .هناك

  .شيئاًابن البواب صاحب اخلط ال أعلمه روى : قال اخلطيب

: فذكر حكايةً مضموا... أخربنا حممد بن علي بن نصر الكاتب، حدثين أبو احلسن علي بن هالل ابن البواب: أبو غالب بن اخلالة

أنه ظفر بربعة ثالثني جزءاً يف خزانة اء الدولة خبط أيب علي بن مقلة، تنقص جزءا، وأنه كتبه وعتقه، وقلع جلداً من األجزاء، 
  .ستجد جلداً للجزء الذي قلع عنه، فاختفى اجلزء الذي كتبه على حذاق الكتابوا. فجلده به

  .تويف ابن البواب صاحب اخلط احلسن يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة وأربع مئة: قال حممد بن عبد امللك اهلمذاين

  .كان من أهل السنة: وقال أبو الفضل بن خريون يف وفاته كذلك وقال

  : فقالعبث به شاعر، : قلت

  فكيف لو كنت رب الدار والمال  وأنت ابن بواٍب وذو عدٍم هذا

  : وأليب العالء املعري

  بماء النّضار الكاتب ابن هالل  هالٌل مثل نوٍن أجادها والح

  : وقد رثاه الشريف املرتضى بقوله
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دى عرضيت يا ابن هالٍل والريحم منه على سخٍط له البشر لم  رد 

 فضلك فيها األنجم الزهر بأن  واأليام شاهدةٌضر فقدك  ما

 المحاسن ما لم يغنه المطر من  أغنيت في األرض واألقوام كلّهم

التي أقررتها سهر وللعيون  فللقلوب التي أبهجتها حزن 

 لليٍل وقد فارقته سحر وال  لعيٍش وقد ودعته أرج وما

 ضاع وال غررمنك أو مسلوبةً  لنا بعد أن أضحت مطالعنا وما

: فقيل أليب سفيان. روى الكليب واهليثم بن عدي أن الناقل للكتابة العربية من احلرية إىل احلجاز هو حرب بن أمية: قال ابن خلكان

وكانت حلمري كتابة تسمى املسند، : من ابن سدرة، وأخربه أنه أخذها من واضعها مرامر بن مرة، قال: ممن أخذ أبوك الكتابة ؟ قال
  .فها منفصلة، غري متصلة، وكانوا مينعون العامة من تعلمها، فلما جاء اإلسالم، مل يكن جبميع اليمن من يقرأ ويكتبحرو

  .هذا فيه نظر، فقد كان ا خلق من أحبار اليهود يكتبون بالعرباين: قلت

انية، والفارسية، والرومية، والسريانية، العربية، واحلمريية، واليون: فجميع كتابات األمم اثنتا عشرة كتابةً، وهي: إىل أن قال
احلمريية، واليونانية، والقبطية، والرببرية، : والقبطية، والرببرية، واألندلسية، واهلندية، والصينية، والعربانية، فخمس منها ذهبت

  .الرومية، والصينية، واهلندية: واألندلسية، وثالث ال تعرف ببالد اإلسالم

 البواب، كما أن أقرأ األمة أيب بن كعب، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالتأويل ابن عباس، الكتابة مسلمة البن: قلت
وأمينهم أبو عبيدة، وعابرهم حممد بن سريين، وأصدقهم هلجة أبو ذر، وفقيه األمة مالك، وحمدثهم أمحد بن حنبل، ولغويهم أبو 

فيان الثوري، وأخباريهم الواقدي، وزاهدهم معروف الكرخي، وحنويهم عبيد، وشاعرهم أبو متام، وعابدهم الفضيل، وحافظهم س
  .رمحهم اهللا. سيبويه، وعروضيهم اخلليل، وخطيبهم ابن نباتة، ومنشئهم القاضي الفاضل، وفارسهم خالد بن الوليد

  البسطامي

  .طامي الشافعي الواعظشيخ الشافعية، قاضي نيسابور، اإلمام أبو عمر، حممد بن احلسني بن حممد بن اهليثم، البس

  .له رحلة واسعة، وفضائل

  .مسع الطرباين، وأمحد بن اجلارود الرقي، والقطيعي، وعلي ابن محاد األهوازي، وأمحد بن حممود بن خرزاذ

    

  .ووعظ مدةً، مث تصدر لإلفادة والفتيا، وويل القضاء، فأظهر احملدثون من الفرح ألواناً

و صاحل املؤذن، وحممد ابن حيىي املزكي، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، ويوسف بن حممد اهلمذاين، احلاكم، والبيهقي، وأب: روى عنه
  .وخلق

  .وكان وافر احلشمة، كبري الشأن، تزوج بابنة األستاذ أيب الطيب الصعلوكي، فولدت له املؤيد واملوفق

  .مات سنة مثان وأربع مئة
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  العيسوي

احلسن، علي بن عبد اهللا بن إبراهيم بن أمحد، اهلامشي العباسي العيسوي، من أوالد ويل العهد اإلمام العالمة، القاضي الصدوق، أبو 
  .عيسى بن موسى ابن عم املنصور

مسع أبا جعفر حممد بن عمرو بن البختري، وأبا عمرو بن السماك، وعبد العزيز بن الواثق، وموسى بن القاضي إمساعيل، وكان 
  .يل بن إسحاقموسى هذا يروي عن والده إمساع

  .اخلطيب، وأبو بكر البيهقي، وطراد الزينيب، وآخرون: حدث عنه

  .وقع يل جزآن من حديثه

  .كتبنا عنه، وكان ثقةً، ويل قضاء مدينة املنصور، ومات يف رجب سنة مخس عشرة وأربع مئة: قال اخلطيب

سعيد اخلازن، أخربنا أمحد بن املقرب، أخربنا طراد بن أخربنا حممد بن : أخربنا أيوب بن طارق، وسنقر بن عبد اهللا احللبيان قاال
حممد، أخربنا علي بن عبد اهللا اهلامشي، أخربنا حممد بن عمرو، أخربنا أمحد بن مالعب، حدثنا عفان، محاد بن سلمة، أخربنا يونس، 

مه  إن : ها حىت بسط يده إليها، فقالتأن رجالً لقي امرأةً كانت بغياً يف اجلاهلية، فجعل يالعب: عن احلسن، عن عبد اهللا بن مغفل
أنت عبد أراد : اهللا قد ذهب بالشرك، وجاء باإلسالم، فوىل، فأصاب وجهه احلائط، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه، فقال

نبه حىت يوايف به يوم القيامة اهللا بك خرياً، وإن اهللا إذا أراد بعبد خرياً، عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد اهللا بعبد شراً، أمسك عليه بذ
  .كأنه عري

  ابن دوست

اإلمام احلافظ األوحد، املسند، أبو عبد اهللا، أمحد بن احملدث حممد بن يوسف بن دوست، البغدادي البزاز، أخو عثمان ابن دوست 
  .العالف

  .تهماحلسني بن حيىي بن عياش القطان، وحممد بن جعفر املطريي، وإمساعيل الصفار، وطبق: حدث عن

  .هبة اهللا الاللكائي، وأبو حممد اخلالل، وأبو القاسم األزهري، وأبو بكر اخلطيب، ورزق اهللا التميمي، وآخرون: حدث عنه

  .أثنوا على حفظه وفهمه، واختلفوا يف عدالته، ضعفه األزهري، وطعن ابن أيب الفوارس يف روايته عن املطريي

  .ارفاً، مكث مدةً ميلي من حفظه جبامع املنصور بعد أيب طاهر املخلصكان حمدثاً مكثراً، حافظاً ع: وقال اخلطيب

  .وكان عارفاً مبذهب مالك

  .إنه كان يكتب األجزاء، ويترا، ليظن أا عتق: كان يسرد احلديث من حفظه، وتكلموا فيه، فقيل: وقال الربقاين

  .غرقت كتبه، فكان جيددها: وقال األزهري

  .ان يذاكر الدارقطين، ويسرد من حفظه كتبهوأثىن عليه بعض األئمة، وك

  .تويف يف رمضان سنة سبع وأربع مئة وله أربع ومثانون سنة: قال اخلطيب

وفيها مات احلافظ أبو بكر الشريازي مصنف األلقاب، واإلمام أبو سعد عبد امللك بن أيب عثمان النيسابوري الواعظ املفسر، وأبو 
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ان العكربي آخر من روى عن أيب ذر بن الباغندي؛ ومقرىء الشام أبو بكر حممد بن أمحد الطيب حممد بن أمحد بن خلف بن خاق
  .اجلبين

  صريع الدالء

  .األديب اخلليع، أبو احلسن، حممد بن عبد الواحد، البصري، نزيل بغداد

  .له ديوان مشهور

  .وقد حتول إىل مصر، فمات ا يف سنة اثنيت عشرة وأربع مئة

  .، وله تيك القصيدة السائرةوكان صاحب مزاح ولعب

  : وهي

 صبري حين حالفت األسى وبان  أحشائي تباريح الجوى قلقل

 ظالم اللّيل يطوون السرى تحت  عقلي حين أبصرتهم وطار

  والبين في إتالف روحي قد سعى  أزل أسعى على آثارهم لم

 بكت علي في الصباح والمسا  درت مطيهم ما حّل بي فلو

 يعجب منه من وعا بحمٍق   عنهم خواطريأسلي فسوف

 كنت قصاراً صريعاً للدال إذ  أنظمها مقصورةً وطرٍف

 يصفعوه مثله قد اعتدى أن  من صفع النّاس ولم يدعهم

 قرار األرض يوماً ارتدى إلى  صعد السطح وألقى نفسه من

 الطّريق باعثٌ مثل العصا من  للبغل إذا لم ينبعث وليس

    

 الدبر الذي تحت الخصى وإنما  شعر في الوجوه نابتٌ والذّقن

 التّمر الجديد بالّلبا ويؤكل  ال يؤكل مع قشوره والجوز

  طار من القدر إلى حيث اشتهى  من طبخ الديك وال يذبحه

 من ساعته كيف العمى فسله  دخلت في عينه مسلّةٌ من

  سواوالكل على حد فذاك  فاته العلم وأخطاه الغنى من

  القزاز
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  .العالمة، إمام األدب، أبو عبد اهللا، حممد بن جعفر، التميمي القريواين النحوي

  .مؤلف كتاب اجلامع يف اللغة، وهو من نفائس الكتب

  .وكان يعرف بالقزاز، صنف كتباً للعزيز العبيدي صاحب مصر

  .ن أو دنياوكان مهيباً، عايل املكانة، حمبباً إىل العامة، ال خيوض إال يف علم دي

  .وله نظم جيد، وشهرة مبصر، وعمر تسعني عاماً

  .مات بالقريوان سنة اثنيت عشرة وأربع مئة: قيل

  الراشد باهللا

  .الشريف، صاحب مكة، احلسن بن جعفر، العلوي

م جلوره وكفر كان الوزير أبو القاسم بن املغريب قد هرب من احلاكم، وصار إلباً عليه؛ فحسن حلسان بن مفرج اخلروج على احلاك
نفسه، وأمره بنصب صاحب مكة إماماً لصحة نسبه، فبادر حسان إىل مكة، وبايع صاحبها، وأخذ مال الكعبة، ومال التجار، 

ولقبوه بالراشد، وأقبل إىل الشام، فتلقاه والد حسان ووجوه العرب، ومتكن، وخطب له على املنابر، وكان متقلداً سيفاً زعم أنه ذو 
ه قضيب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومعه عدد من أقاربه، ويف ركابه ألف عبد، فرتل الرملة، فراسل احلاكم مفرج الفقار، ويف يد

أنا راض من الغنيمة باإلياب، أنتم : بن جراح املذكور، واستماله بالرغبة والرهبة، وأحس الراشد باألمر، فذل، وتذمم مبفرج، وقال
  .وتسحب ابن املغريب إىل العراق، وجرى ذلك سنة بضع وأربع مئةفجهزه مفرج إىل احلجاز، . غريتموين

  الغضائري

  .اإلمام الصاحل الثقة، أبو عبد اهللا، احلسني بن احلسن بن حممد بن حلبس، املخزومي الغضائري البغدادي

  .با بكر النجادحممد بن حيىي الصويل، وإمساعيل بن حممد الصفار، وأبا جعفر البختري، وأبا عمرو بن السماك، وأ: مسع

أبو بكر البيهقي، وأبو بكر اخلطيب، وأبو احلسني ابن املهتدي باهللا، وعباس بن بكران اهلامشي، وأبو عبد اهللا القاسم ابن : حدث عنه
  .الفضل الثقفي، وآخرون

  .كان ثقةً فاضالًن مات يف احملرم سنة أربع عشرة وأربع مئة: قال اخلطيب

  .جزء مشهور مسعناهلعله جاوز التسعني، وله : قلت

  الغضائري

  .شيخ الشيعة وعاملهم، أبو عبد اهللا، احلسني بن عبيد اهللا بن إبراهيم، البغدادي الغضائري

  .يوصف بزهد وورع وسعة علم

  .كان أحفظ الشيعة حلديث أهل البيت غثه ومسينه: يقال

  .أبو جعفر الطوسي، وابن النجاشي الرافضيان: روى عنه
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  .كر اجلعايب، وسهل بن أمحد الديباجي، وأيب املفضل الشيباينأيب ب: وهو فريوي عن

  .خدم العلم، وطلبه هللا، وكان حكمه أنفذ من حكم امللوك: قال الطوسي تلميذه

مات . كتاب يوم الغدير، وكتاب مواطىء أمري املؤمنني، وكتاب الرد على الغالة، وغري ذلك: صنف كتباً منها: وقال ابن النجاشي
  .حدى عشرة وأربع مئةيف صفر سنة إ

  .هو من طبقة الشيخ املفيد يف اجلاللة عند اإلمامية، يفتخرون ما، وخيضعون لعلمهما حقه وباطله: قلت

  ابن الحاج

  .اإلمام احملدث الثقة، أبو العباس، أمحد بن حممد بن احلاج ابن حيىي، اإلشبيلي الشاهد، نزيل مصر

 مروان القيسراين، وأبا الفوارس أمحد بن حممد الصابوين، وعلي بن أيب العقب مسع عثمان بن حممد السمرقندي، واحلسن بن
  .الدمشقي، وأمحد بن حممد بن عمارة، والعباس بن حممد الرافقي، وأمحد بن أيب املوت، وطبقتهم مبصر ودمشق

مة القضاعي، وأبو إسحاق احلافظ أبو نصر السجزي، واحلافظ عبد الرحيم بن أمحد البخاري، والقاضي حممد بن سال: حدث عنه
  .احلبال، وأبو احلسن اخللعي، وآخرون

  .وانتقى عليه السجزي أجزاًء عديدةً، وأثىن عليه احلبال

  .وكان صاحب معرفة وفهم، وقع يل من عواليه

  .مات يف صفر سنة مخس عشرة وأربع مئة: قال احلبال

    

نا عبد اهللا بن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن القاضي، أخربنا أبو العباس أخربنا حممد بن احلسني القرشي، أخربنا حممد بن عماد، أخرب
بن احلاج، أخربنا أبو بكر أمحد بن جعفر السقطي بالبصرة، حدثنا احلسن بن املثىن، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخربنا حممد ابن 

ا رفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار أو أما خيشى أحدكم إذ: زياد، مسع أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .صورته صورة محار

وفيها مات أبو الفرج أمحد بن حممد بن عمر بن املسلمة، وشيخ الشافعية أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن احملاملي، 
، وأبو احلسني بن بشران، وأبو صادق حممد بن أمحد بن والقاضي عبد اجلبار شيخ املعتزلة، وأبو احلسن علي بن عبد اهللا العيسوي

حممد بن شاذان، وأبو احلسني بن الفضل القطان، وأبو بكر حممد بن إدريس اجلرجرائي، وأبو بكر حممد بن احلسني بن جرير 
  .الدشيت، وابن عقيل الباوردي، وعلي بن أمحد بن عبدان األهوازي

  القطان

  .بو احلسني، حممد بن احلسني ابن حممد بن الفضل، البغدادي القطان األزرقالشيخ العامل الثقة، املسند، أ

  .أنه ولد يف شوال سنة مخس وثالثني وثالث مئة: ذكر أليب بكر اخلطيب

ومسع وهو ابن مخس سنني من إمساعيل الصفار وهو أكرب شيخ له ومن أيب جعفر حممد بن علي بن عمر بن علي بن حرب، وعبد 
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  . درستويه الفارسي، وعنده عنه تاريخ الفسوي، وأيب بكر النجاد، وأيب عمرو بن السماك، وعدةاهللا بن جعفر بن

  .وانتقى عليه ابن أيب الفوارس، وهبة اهللا الاللكائي

  .البيهقي، واخلطيب، وحممد بن هبة اهللا الاللكائي، وأبو عبد اهللا الثقفي، ومجاعة سواهم: وحدث عنه

  .وهو جممع على ثقته

  .شهر رمضان سنة مخس عشرة وأربع مئة عن مثانني سنةتويف يف 

  الوهراني

وجبانة من مدن . الشيخ الثقة اجلليل، أبو القاسم، عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد بن مسافر، اهلمداين املغريب الوهراين مث البجاين
  .لكن خرج من األوىل جلةً وعلماءاألندلس، وجباية الناصرية أحدثت يف املئة اخلامسة باملغرب، وهي أشهر وأكرب، و

  .مولده يف سنة مثان وثالثني وثالث مئة

  .وسافر يف التجارة إىل أقصى خراسان، وعين بالرواية

احلسن بن رشيق وحنوه مبصر، وعن القاضي أيب بكر األري، وطائفة ببغداد، وعن متيم بن حممد بالقريوان، وعن حممد : وأخذ عن
  . إبراهيم بن أمحد املستملي ببلخبن عمر الشبويي مبرو، وعن

وقدم إىل بالده بإسناد عال، فحمل عنه ابن عبد الرب، وأبو عمر ابن مسيق، وأبو حفص الزهراوي، وحامت بن حممد، وأبو عمر أمحد 
  .ابن احلذاء، وأبو حممد بن حزم، وآخرون

  .وكان خرياً صاحلاً متقبضاً، يتكسب بالتجارة

  . عيسى بن مسكني عن سحنون، عن ابن القاسمأخربنا: مسع من متيم املوطأ

  .مات يف ربيع األول سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  .حدث بصحيح البخاري

  العبدويي

اإلمام احلافظ، شرف احملدثني، أبو حازم، عمر بن أمحد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس بن علي بن عبد اهللا بن الفقيه عبيد اهللا 
  .عود، اهلذيل املسعودي العبدويي النيسابوري األعرج، ابن احملدث أيب احلسنابن عبد اهللا بن عتبة بن مس

ابن خزمية، والسراج، روى : مات أبوه أبو احلسن يف رمضان سنة مخس ومثانني وثالث مئة وهو يف عشر التسعني، وقد روى عنه
  .ابنه، واحلاكم، وأبو سعيد الكنجروذي، وعدة: عنه

  .بعني وثالث مئةوابنه أبو حازم ولد بعد األر

مسع إمساعيل بن جنيد، وأبا بكر اإلمساعيلي، وحممد بن عبد اهللا بن عبدة السليطي، وأبا عمرو بن مطر، وأبا الفضل بن مخريويه 
وتأخر عن الرحلة إىل . اهلروي، وأبا أمحد الغطريفي، وأبا عمرو بن محدان، وأبا سعيد بن عبد الوهاب، وأبا أمحد احلاكم، وطبقتهم

  .اد، وحلق ا عيسى بن الوزير، وأبا طاهر املخلصبغد
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  .وكتب العايل والنازل، ومجع وخرج، ومتيز يف علم احلديث

أبو الفتح بن أيب الفوارس، وأبو القاسم علي بن احملسن، وأمحد بن عبد الواحد الوكيل، وأبو بكر اخلطيب، وأبو صاحل : حدث عنه
  .اهللا الثقفي الرئيس، وآخروناملؤذن، وحممد بن حيىي املزكي، وأبو عبد 

أبو نعيم، وأبو حازم : مل أر أحداً أطلق عليه اسم احلفظ غري رجلني: مسعت أبا بكر اخلطيب يقول: قال أبو حممد بن السمرقندي
  .العبدويي

  .وقد مسعه والده من أيب بكر الصبغي، وحامد الرفاء: قلت

    

كتبت خبطي عن عشرة من شيوخي عشرة آالف جزء، عن كل واحد : فظ يقولمسعت أبا حازم احلا: قال احلافظ أبو صاحل املؤذن
  .ألف جزء

  .كان أبو حازم ثقةً صادقاً، حافظاً عارفاً: وقال أبو بكر اخلطيب

  .من ورعه أنه ما حدث عن الصبغي، وال عن حامد الرفاء لصغره، وقد كانا أكرب مشاخيه: قلت

وجدت عند مسعود بن : كتب مسعود بن ناصر ورقةً قال:  زاهر بن طاهر قالرأيت خبط: قال أبو بكر حممد بن علي الطوسي
، فذكرنا الكذابني بنيسابور، والذين ظهر لنا من جرحهم، 381اجتمعنا سنة : علي بن معاذ السجزي خبط احلاكم أيب عبد اهللا قال

و حازم العبدويي، وأبو القاسم بن حبيب املفسر، فأثبتناه لالعتبار، فذكر مجاعةً منهم أبو بكر الكسائي، وأبو بكر الطرازي، وأب
  .واستشهد مجاعةً أثبتوا خطوطهم عقيب خطه فيمن كتب أبو جعفر العزائمي: قال مسعود بن علي. هم كذبة يف الرواية: وقال

بن حممد احملمودي أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، أخربنا جعفر بن علي املقرىء، وأخربنا علي بن عثمان الرببري، أخربنا أمحد 
أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا القاسم ابن الفضل، حدثنا أبو حازم احلافظ إمالًء، حدثنا أبو عمرو بن مطر، أخربنا إبراهيم : قاال

 حدثك عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أيب قتادة رضي اهللا: قلت ملالك: بن علي، حدثنا حيىي بن حيىي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أيب العاص : عنه
  .متفق عليه. نعم: بن الربيع، فإذا قام محلها، وإذا سجد وضعها ؟ قال

  .شرة وأربع مئةمات أبو حازم العبدويي يوم عيد الفطر سنة سبع ع: قال احلافظ أبو علي الوخشي

وفيها تويف مسند بغداد أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري، ومقرىء الوقت أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص بن : قلت
احلمامي، وحمدث دمشق أبو نصر حممد بن أمحد بن هارون ابن اجلندي الغساين إمام جامع دمشق لقي خيثمة، واملسند البقية أبو 

د بن عثمان العكربي البزاز وقاضي بغداد أبو احلسن أمحد بن حممد بن أيب الشوارب عن مثان ومثانني سنة، حفص عمر بن أمح
  .وشيخ الشافعية أبو بكر عبد اهللا بن أمحد املروزي القفال، واملسند أبو احلسني أمحد بن حممد سالمة الطحان الستييت صاحب خيثمة

  ابن حسنون

ري، أبو نصر، أمحد بن حممد ابن أمحد بن حسنون، النرسي البغدادي، والد صاحب املشيخة أيب الشيخ العامل الصادق الصاحل اخل
  .ويف ذريته مجاعة من املشايخ. احلسني ابن النرسي
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  .مسع أبا جعفر بن البختري، وعلي بن إدريس الستوري، وعثمان بن أمحد ابن السماك

صاحلاًن وأبو الفوارس طراد الزينيب، وعبد الواحد بن علوان، وأبو احلسني كان صدوقاً : اخلطيب أبو بكر احلافظ، وقال: روى عنه
  .حممد بن أمحد ولده، وآخرون

  .تويف سنة إحدى عشرة وأربع مئة يف شهر ذي القعدة

زاعي وفيها مات احلسن بن احلسن بن املنذر، وأبو بكر أمحد بن عبد الرمحن اليزدي القاضي، وأبو القاسم علي بن أمحد بن حممد اخل
  .ببلخ، واحلاكم صاحب مصر، وآخرون

  ابن المنذر

  .الشيخ اإلمام القاضي العالمة، أبو القاسم، احلسن بن احلسن بن علي بن املنذر، البغدادي

  .مسع إمساعيل بن حممد الصفار، وأبا جعفر بن البختري، وأبا عمرو بن السماك، وطبقتهم

  .وكان مكثراً من السماع

استنابه القاضي أبو عبد اهللا . ه، وكان صدوقاً ضابطاً، كثري الكتاب، حسن الفهم، حسن العلم بالفرائضكتبنا عن: قال اخلطيب
  .احلسني الضيب على القضاء، مث ويل قضاء ميافارقني عدة سنني، مث رد إىل بغداد، فأقام حيدث إىل أن مات يف شعبان وله مثانون سنة

  .بن طلحة النعايلآخر من تبقى من أصحابه أبو عبد اهللا : قلت

  .تويف سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  ابن أبي كامل

  .العدل املسند، أبو عبد اهللا، احلسني بن عبد اهللا بن حممد بن إسحاق بن أيب كامل، العبسي البصري األصل، الطرابلسي

األذرعي بدمشق، وحممد بن خال أبيه خيثمة بن سليمان، وأيب احلسن بن حذمل، وأيب امليمون بن راشد، وأيب يعقوب : حدث عن
  .إبراهيم السراج لقيه ببيت املقدس، وأيب حممد بن الورد، وطائفة مبصر

  .انتقى عليه خلف الواسطي، ووثقه أبو بكر احلداد

الصوري، وعبد الرحيم البخاري، وعبد العزيز الكتاين، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد، وأبو احلسن بن : وحدث عنه
  .نصصرى، وآخرو

  .يقع حديثه يف فوائد النسيب

    

  .تويف بأطرابلس سنة أربع عشرة وأربع مئة

  الباشاني
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  .الثقة املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن علي بن احلسني، الباشاين اهلروي

  .أيب إسحاق أمحد بن حممد بن ياسني، فكان آخر أصحابه، وعن حممد بن إبراهيم بن نافع: حدث عن

  . األنصاري، وطائفةشيخ اإلسالم: حدث عنه

  .وثق

  .مات سنة أربع عشرة وأربع مئة. إنه عاش مئة وست سنني: وقيل

  النعيمي

  .احلافظ اإلمام، أبو منصور، أمحد بن الفضل، النعيمي اجلرجاين

د أيب أمحد بن عدي، واإلمساعيلي، وأيب أمحد بن الغطريف، وأيب عمرو بن محدان، واحلاكم أيب أمحد، ونصر بن عب: حدث عن
  .امللك

  .وله مصنف يف أخبار اجلبل، وآخر مساه اتىب

  .تويف يف سنة مخس عشرة وأربع مئة: ذكره أبو نصر األمري، وقال

  ابن المسلمة

  .اإلمام القدوة، أبو الفرج، أمحد بن حممد بن عمر بن حسن ابن املسلمة، البغدادي املعدل

  .ج بن أمحد، وطائفةمسع أمحد بن كامل، وأبا بكر النجاد، وابن علم، ودعل

  .اخلطيب، وطراد الزينيب، ومجاعة: روى عنه

كان ثقةً ميلي يف العام جملساً واحداً، وكان موصوفاً بالعقل والفضل والرب، وداره مألف ألهل العلم، وكان صواماً، : قال اخلطيب
  .كثرية التالوة

  .م، ويتهجد بسبع رمحه اهللا، ورئي له أنه من أهل السعادةتفقه على أيب بكر الرازي شيخ احلنفية، وكان يسرد الصو: وقال غريه

  .تويف يف ذي القعدة سنة مخس عشرة وأربع مئة وله مثان وسبعون سنة

  .وهو والد املسند أيب جعفر، وجد الوزير رئيس الرؤساء أيب القاسم علي بن احلسن

  حمد بن عمر

  .رابن أمحد بن إبراهيم، الزجاج احلافظ، حمدث مهذان، أبو نص

أمحد بن حممد بن هارون الكرابيسي صاحب الكجي، ومن أمحد بن حممد بن مهران، وعبد اهللا بن احلسني القطان، وطاهر : مسع من
  .بن سهلويه، وأيب زرعة أمحد بن احلسني، وخلق

  .أبو الفضل الفلكي يف تواليفه، وحممد بن احلسني الصويف، ويوسف اخلطيب، وآخرون: حدث عنه

كان محد الزجاج يقرأ على املشايخ، وينام : ان ثقةً حافظاً، حيسن هذا الشأن، مسعت عبدوس ابن عبد اهللا يقولك: قال شريويه



الذهيب-سري أعالم النبالء  3210  

  .ويقرأ مستوياً حلفظه ومعرفته باألسانيد واملتون

  .تويف يف ذي القعدة سنة ثالث عشرة وأربع مئة: إىل أن قال

  القنازعي

  .وقنازع قرية. وان بن عبد الرمحن، األنصاري القرطيب القنازعيالعالمة القدوة، أبو املطرف، عبد الرمحن بن مر

  .مسع املوطأ من أيب عيسى الليثي، ومسع من القاضي حممد بن السليم، وأيب جعفر بن عون اهللا

  .وتال على أيب احلسن األنطاكي، وأصبغ بن متام

ثر عن أيب حممد بن أيب زيد، وأقبل على شأنه، ، فسمع احلسن بن رشيق، ولقي حسينك التميمي يف املوسم، وأك67وارحتل سنة 
  .وتصدر لإلقراء والفقه بقرطبة

  .حممد بن عتاب، وابن عبد الرب، وطائفة: روى عنه

  .وكان إماماً متفنناً حافظاً، متأهلاً خاشعاً، متهجداً مفسراً، بصرياً بالفقه واللغة، امتنع من الشورى

  .الدعوة، بعيد الصيت، رأساً يف القراءات، صاحب تصانيفوكان زاهداً ورعاً قانعاً باليسري، جماب 

  .مات يف رجب سنة ثالث عشرة وأربع مئة عن ثنتني وسبعني سنة

  الشيخ المفيد

  .حممد ابن حممد بن النعمان، البغدادي الشيعي، ويعرف بابن املعلم: عامل الرافضة، صاحب التصانيف، الشيخ املفيد، وامسه

  .م، واعتزال وأدبكان صاحب فنون وحبوث وكال

األصلني، والفقه، واألخبار، ومعرفة : كان أوحد يف مجيع فنون العلم: ذكره ابن أيب طي يف تاريخ اإلمامية، فأطنب وأسهب، وقال
 وكان يناظر أهل كل عقيدة مع العظمة يف الدولة البويهية، والرتبة اجلسيمة عند اخللفاء، وكان. الرجال، والتفسري، والنحو، والشعر

قوي النفس، كثري الرب، عظيم اخلشوع، كثري الصالة والصوم، يلبس اخلشن من الثياب، وكان مدمياً للمطالعة والتعليم، ومن أحفظ 
إنه ما ترك للمخالفني كتاباً إال وحفظه، وذا قدر على حل شبه القوم، وكان من أحرص الناس على التعليم، يدور : الناس، قيل

رمبا زاره : وبذلك كثر تالمذته، وقيل: اكة، فيتلمح الصيب الفطن، فيستأجره من أبويه يعين فيضله قالعلى املكاتب وحوانيت احل
: إىل أن قال... وكان ربعةً حنيفاً أمسر، عاش ستاً وسبعني سنة، وله أكثر من مئيت مصنف. اشفع تشفع: عضد الدولة، ويقول له

  .مات سنة ثالث عشرة وأربع مئة، وشيعه مثانون ألفاً

    

  .بلغت تواليفه مئتني، مل أقف على شيء منها وهللا احلمد، يكىن أبا عبد اهللا: وقيل

  سلطان الدولة



الذهيب-سري أعالم النبالء  3211  

ملك العراق وفارس، سلطان الدولة، أبو شجاع، فناخسرو بن امللك اء الدولة خره فريوز بن امللك عضد الدولة أيب شجاع بن 
  .ركن الدولة حسن بن بويه الديلمي

نة ثالث وأربع مئة، فكانت أيامه اثنيت عشرة سنة، ووزر له فخر امللك أبو غالب، فقرىء عهد سلطان الدولة من متلك بعد أبيه س
مث أحضرت اخللع وهي . عماد الدين، مشرف الدولة، مؤيد امللة، مغيث األمة، صفي أمري املؤمنني: القادر باهللا، واأللقاب كانت

، وسيف، وسواران، وطوق، وفرسان، ولواءان عقدمها القادر بيده، وتلفظ باحللف سبع على العادة، وعمامة سوداء، وتاج مرصع
من عبد : له مبسمع من الوزير أيب غالب والكبار ونفذ ذلك مع القاضي أيب خازم حممد بن احلسني وخادمني إىل فارس، أول العهد

فإن أمري املؤمنني حيمد إليك ... سالم عليك: ة موىل أمري املؤمننياهللا أمحد اإلمام القادر باهللا أمري املؤمنني إىل فناخسرو بن اء الدول
  .وكتب يف ربيع األول سنة أربع وأربع مئة: إىل أن قال... أطال اهللا بقاءك... أما بعد: ومنه. اهللا

علي، وجعل إليه إمارة ملا صار األمر إىل سلطان الدولة، استخلف ببغداد أخاه مشرف الدولة أبا : قال حممد بن عبد امللك يف تارخيه
األتراك خاصةً، فحسنوا له العصيان، فاستوىل على بغداد وواسط، وتردد األتراك إىل الديوان، فأمر بقطع خطبة سلطان الدولة، وأن 

  .خيطب ملشرف الدولة

حش القادر، وكان دخول سلطان الدولة بغداد سنة تسع، وتلقاه اخلليفة، وضربت له النوبة يف أوقات الصلوات اخلمس، فأو
  ..وكانت العادة جاريةً من أيام عضد الدولة بضرب النوبة ثالث أوقات

وملا متكن مشرف الدولة، احناز أخوه إىل أرجان، وتناقضت أموره، وكان يواصل الشرب حىت فسد خلقه، وطلب : إىل أن قال
س عشرة وأربع مئة عن اثنتني وثالثني سنة طبيباً لفصده، ففصده حبضرة األوحد، ونفذ قضاء اهللا فيه بشرياز يف شوال سنة مخ

وظهر امللك . وملا مات، بت الديلم ما قدروا عليه، وأشار عليهم األوحد بابنه أيب كاليجار، فخطب له خبوزستان. ومخسة أشهر
  .أبو جعفر بن كاكويه فتملك مهذان، وقهر بين بويه، وافتتح الدينور وشابور خواست، وعظمت هيبته

  هللالمستظهر با

  .عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار بن الناصر لدين اهللا، املرواين

  .قام معه كرباء قرطبة، وملكوه بعد ذهاب القاسم اإلدريسي، فبايعوه يف رمضان سنة أربع عشرة وأربع مئة وله ثنتان وعشرون سنة

  .وزر له ابن حزم الظاهري. يكىن أبا املطرف. وكان عجباً يف الذكاء والبالغة

ومل تطل أيامه، بل قتل بعد أيام يف ذي القعدة من عامه، توثب عليه ابن عمه املستكفي باهللا حممد بن عبد الرمحن، ومتلك ستة 
  .أشهر، ونزع

  الحناط

  .كان من نبذاء املشايخ. اإلمام احملدث الرحال، أبو بكر، خلف بن عمرو بن خلف بن حممد ابن إبراهيم، اهلمذاين احلناط

  . العباس األصم، وعبد الرمحن اجلالب، وأيب جعفر أمحد بن عبيد، وجعفر اخللدي، وأيب بكر الشافعي، وعدةأيب: حدث عن

أبو حممد جعفر بن حممد األري، وعلي بن أمحد بن سهل العطار، واحلسني بن حممد البزاز، واخلليل بن عبد اهللا اخلليلي، : روى عنه
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  .وآخرون

  . حافظاً، حيسن هذا الشأنكان صدوقاً: ذكره شريويه، فقال

  .بقي إىل سنة بضع وأربع مئة، مل يقع يل شيء من عواليه: قلت

  الخصيب

  .ابن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن اخلصيب، الشيخ العامل الثقة، القاضي أبو احلسن املصري

ئي، وأيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أبيه، وعثمان بن حممد السمرقندي، وإمساعيل بن اجلراب، وعبد الكرمي بن النسا: روى عن
  .مروان، وحممد بن العباس بن كوذك، وحممد بن أيب كرمية الصيداوي، ومجاعة

أبو نصر عبيد اهللا السجزي، وأبو علي األهوازي، وحممد بن علي الصوري، وعبد الرحيم بن أمحد البخاري، وهبة اهللا : حدث عنه
  .، وأبو احلسن اخللعيبن إبراهيم الصواف، وأبو إسحاق احلبال

  .تويف يف ربيع األول سنة ست عشرة وأربع مئة وهو يف عشر الثمانني

  .حمله الصدق

  الصيرفي

  .الشيخ الثقة املأمون، أبو سعيد، حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان، الصرييف، ابن أيب عمرو، النيسابوري

 حيدث حىت حيضر حممد هذا، وإن غاب عن مساع جزء، أعاده له، كان والده أبو عمرو مثرياً، وكان ينفق على األصم، فكان ال
  .فأكثر عنه جداً

    

  .أيب عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين، وحيىي بن منصور القاضي، وأيب حامد أمحد بن حممد بن شعيب، وطائفة: ومسع أيضاً من

عبد اهللا بن حممد اهلروي، وطاهر بن حممد الشحامي، أبو بكر البيهقي، واخلطيب، وأبو صاحل املؤذن، وأبو إمساعيل : حدث عنه
وأبو القاسم بن مندة، والقاسم بن الفضل الثقفي، ومكي بن عالن الكرجي، وأمحد بن سهل السراج، وخلق كثري آخرهم موتاً عبد 

  .الغفار بن حممد بن شريويه التاجر الباقي إىل سنة عشر ومخس مئة

  .أربع مئة عن نيف وتسعني سنةمات يف ذي احلجة سنة إحدى وعشرين و

وفيها مات أبو بكر احلريي، وأبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسني بن سليمان السليطي النيسابوري النحوي املعدل، مسع األصم 
يب وكان ثقةً، وفاتح اهلند السلطان حممود بن سبكتكني، وراوي الترمذي إمساعيل بن ينال املروزي، مسع اجلامع من مواله احملبو

وأبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم األصبهاين اجلمال، واألديب العالمة أبو عمر أمحد بن حممد بن العاص بن دراج القسطلي . وعمر
األندلسي شاعر عصره، وأبو علي احلسني بن عبد اهللا بن يعقوب البجاين راوي الواضحة عن سعيد بن فحلون عن مخس وتسعني 

  .سنة

  ابن خواستى
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ام املعمر املرىء، مسند األندلس، أبو القاسم، عبد العزيز بن جعفر بن حممد بن إسحاق بن حممد بن خواسىت، الفارسي الشيخ اإلم
  .مث البغدادي النحوي

  .ولد يف رجب سنة عشرين وثالث مئة، وكان يذكر وفاة ابن جماهد

صري، وأيب عمر الزاهد، وأيب بكر بن زياد النقاش إمساعيل بن حممد الصفار، وأيب بكر النجاد، وأيب بكر ابن داسة الب: ومسع من
  .وتال أيضاً على عبد الواحد بن أيب هاشم. املقرىء، وهو من تالمذته يف القراءات

  .ودخل األندلس، ففرحوا بعلو أسانيده، وأخذوا عنه

  .تال عليه أبو عمرو بثالث روايات، وأسندها عنه يف تيسريه

  .لقيته مبدينة التراب: ضي، وقالهو وأبو الوليد بن الفر: وروى عنه

  .دخل إىل األندلس تاجراً سنة مخسني، فسكنها: وقال الداين

أذكر اليوم الذي مات فيه ابن جماهد، وقرأت : وكان خرياً فاضالً، صدوقاً ضابطاً، وكان يعرف بابن أيب غسان، قال يل: قال
سخى الناس، ومسعت سنن أيب داود من ابن داسة سنة مثان وثالثني، القرآن يف حدود سنة أربعني على النقاش والزمته مدةً، وكان أ

  .تويف يف ربيع األول سنة ثالث عشرة وأربع مئة: قال الداين. واختلفت إىل أيب سعيد السريايف، فقرأت عليه عدة كتب

  .مل أره يف مشايخ ابن عبد الرب وال ابن حزم: قلت

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حبيب النيسابوري، وعلي بن هالل ابن البواب وفيها مات صدقة بن حممد بن الدمل، وأبو زيد 
  .اود، وشيخ الشيعة املفيد حممد بن حممد بن النعمان، وأبو الفضل حممد بن أمحد اجلارودي

  أبو إسحاق اإلسفراييني

ن، اإلسفراييين األصويل الشافعي، امللقب ركن اإلمام العالمة األوحد، األستاذ، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهرا
  .أحد اتهدين يف عصره، وصاحب املصنفات الباهرة. الدين

دعلج السجزي، وعبد اخلالق بن أيب روبا، وأيب بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي، وحممد بن يزداد بن : ارحتل يف احلديث، ومسع من
  .الس وقع يل منهامسعود، وأيب بكر اإلمساعيلي، وعدة، وأملى جم

أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو الطيب الطربي، وخترج به يف املناظرة، وأبو السنابل هبة اهللا بن أيب : حدث عنه
  .الصهباء، وطائفة

  .ومن تصانيفه كتاب جامع اخللي يف أصول الدين والرد على امللحدين، يف مخس جملدات

  .تويف بنيسابور يوم عاشوراء من سنة مثاين عشرة وأربع مئة. رةوبنيت له بنيسابور مدرسة مشهو

  .درس عليه شيخنا أبو الطيب، وعنه أخذ الكالم واألصول عامة شيوخ نيسابور: قال الشيخ أبو إسحاق يف الطبقات

  .نقل تابوته إىل إسفرايني، ودفن هناك مبشهده: وقال غريه

از ناحية املشرق، فضالً عن نيسابور، ومن اتهدين يف العبادة، املبالغني يف الورع، كان أبو إسحاق طر: قال عبد الغافر يف تارخيه
انتخب عليه احلاكم عشرة أجزاء، وذكره يف تارخيه جلاللته، وانتقى له احلافظ أمحد بن علي الرازي ألف حديث، وعقد جملس 
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  .اإلمالء، وكان ثقةً ثبتاً يف احلديث

ابن الباقالين : أن الصاحب إمساعيل ابن عباد كان إذا انتهى إىل ذكر هؤالء، يقول:  من أثق بهحكى يل: وقال احلافظ ابن عساكر
  .حبر مغرق، وابن فورك صل مطرق، واإلسفراييين نار حترق

    

إىل . ء بالتقدمأبو إسحاق األصويل الفقيه املتكلم، املتقدم يف هذه العلوم، انصرف من العراق وقد أقر له العلما: قال احلاكم يف تارخيه
  .وبين له بنيسابور املدرسة اليت مل ينب بنيسابور مثلها قبلها، فدرس فيها: أن قال

كان شيخنا األستاذ : فقال أبو القاسم الفقيه. القول بأن كل جمتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة: ومن كالم هذا األستاذ قال
  .ينئذ يعين أبا إسحاق ألنه كان يشتم ويصول، ويفعل أشياءالقلم عنه مرفوع ح: إذا تكلم يف هذه املسألة، قيل

  .وحكى أبو القاسم القشريي عنه أنه كان ينكر كرامات األولياء وال جيوزها، وهذه زلة كبرية

 علي ومات معه يف سنة مثاين عشرة أبو علي أمحد بن إبراهيم بن يزداد األصبهاين غالم حمسن، والوزير العالمة أبو القاسم احلسني بن
وأبو القاسم عبد الرمحن بن حممد النيسابوري السراج صاحب األصم، . وقد قتل احلاكم أباه وعمه وإخوته. بن املغريب مبيافارقني

وأبو . واحملدث أبو احلسني عبد الوهاب بن جعفر امليداين الناسخ، والفقيه حممد بن زهري النسائي الشافعي اخلطيب، مسع األصم
 بن أمحد الروز ان البغدادي الراوي عن الستوري، وشيخ الصوفية معمر بن أمحد بن حممد بن زياد احلسن حممد بن حممد

  .األصبهاين، ومكي بن حممد بن الغمر الدمشقي مستملي املياجني، واحلافظ هبة اهللا بن احلسن الاللكائي

  الحيري

 أيب علي احلسن بن احلافظ أيب عمرو أمحد بن حممد بن أمحد اإلمام العامل احملدث، مسند خراسان، قاضي القضاة، أبو بكر، أمحد بن
  .بن حفص بن مسلم بن يزيد، احلرشي احلريي النيسابوري الشافعي، وجده هو سبط أمحد بن عمرو احلرشي

  .هو ثقة يف احلديث: ورخه أبو بكر حممد بن منصور السمعاين، وقال. ولد يف حدود سنة مخس وعشرين وثالث مئة

أيب علي حممد بن أمحد بن معقل امليداين، وحاجب بن أمحد الطوسي، وأيب العباس األصم، وابنه أيب علي، وأيب : حدث عن: قلت
سهل بن زياد القطان، وأيب بكر بن أيب دارم الكويف، وأيب حممد الفاكهي املكي، وبكري بن أمحد احلداد، وأيب أمحد بن عدي، 

  .وخلق

 ودرس الكالم واألصول على أصحاب أيب احلسن األشعري، وانتقى عليه أبو عبد اهللا وتفقه على أيب الوليد حسان بن حممد،
  .احلاكم، وقد أملى من سنة اثنتني ومثانني وثالث مئة

  .وكان بصرياً باملذهب، فقيه النفس، يفهم الكالم، وقلد قضاء نيسابور مدة

يهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو بكر اخلطيب، وأبو صاحل احلاكم، وهو أكرب منه، وأبو حممد اجلويين، وأبو بكر الب: حدث عنه
املؤذن، واحلسن بن حممد الصفار، وحممد بن إمساعيل املقرىء، وحممد بن مأمون املتويل، وحممد بن عبد امللك املظفري، وأمحد بن 

صحي، وشيخ احلنفية حممد بن إمساعيل عبد الرمحن الكسائي، وحممد بن حيىي املزكي، وقاضي القضاة أبو بكر حممد بن عبد اهللا النا
بن حسنويه، وحممد بن علي العمريي الزاهد، وأبو بكر بن خلف، وأبو عبد اهللا الثقفي الرئيس، ومكي بن منصور السالر، وأسعد 
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 الشريويب بن مسعود العتيب، وحممد بن أمحد الكاخمي، ونصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، وعلي بن أمحد األخرم، وعبد الغفار بن حممد
  .خامتة أصحابه، وخلق سواهم

أصابه وقر يف آخر عمره، وكان يقرأ عليه مع ذلك، وحيتاط، إىل أن اشتد ذلك قريباً من سنتني : قال عبد الغافر الفارسي يف تارخيه
صنف يف األصول . أو ثالث، فما كان حيسن أن يسمع، وكان من أصح أقرانه مساعاً، وأوفرهم إتقاناً، وأمتهم ديانةً واعتقاداً

  .واحلديث

  .وقد قرأ بالروايات على أمحد بن العباس اإلمام تلميذ األشناين، ومسعنا مسند الشافعي من طريقه: قلت

كان جدهم األكرب سعيد بن عبد الرمحن احلرشي خليفة األمري عبد اهللا بن عامر بن كريز على : أثىن عليه احلاكم، وفخم أمره، وقال
  .ر بأحرف على أيب بكر اإلمام، وعقد له جملس النظر يف حياة األستاذ أيب الوليدتال أبو بك. نيسابور

أخربنا عبد : حدثنا أبو بكر أمحد بن احلسن وأخربنا بعلو حممد بن حممد ومجاعة قالوا: مث قال احلاكم يف ترمجة أيب علي املعقلي
ر احلريي، حدثنا أبو علي امليداين، حدثنا حممد بن حيىي، الرمحن بن مكي، أخربنا السلفي، أخربنا مكي بن عالن، حدثنا أبو بك

  .وذكر احلديث.. ال تقاطعوا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، عن أنس

  .رمحه اهللا. مات احلريي يف شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وله ست وتسعون سنة

  الستيتي

    

  .لشيخ أبو احلسني، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد اهللا، الستييت الدمشقي األديب، ويعرف بابن الطحانا

  .خيثمة الطرابلسي، وأيب الطيب املتنيب، وأيب القاسم الزجاجي النحوي: حدث عن

  .ء املصيصي وآخرونأبو سعد السمان، وحممد بن إبراهيم بن حذمل، وعبد العزيز الكتاين، وعلي بن أيب العال: روى عنه

  .كنت أنام يف جملس خيثمة بن سليمان، فينبهين أيب، فأنظر إىل خيثمة عظيم اهلامة، كبري األذنني واألنف: وكان يقول

ولد يف شوال سنة مثان وعشرين وثالث مئة ومات يف سنة سبع عشرة وأربع مئة، وكان يتهم بتشيع، فحلف لنا أنه : قال الكتاين
  .وكانت له أصول حسنة: قال. وأنه قد زار قرب يزيد. ه من موايل يزيد من ولد ستيتة موالة يزيدوأن. بريء من ذلك

  ابن أبي الشوارب

  .قاضي القضاة، أبو احلسن، أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عباس ابن احملدث حممد بن أيب الشوارب، األموي

  .ويل بعد أيب حممد بن األكفاين

وحدثين أبو العالء الواسطي أنه أنشده بيتني، . ومل يرو. ابن قانع، وأيب عمر الزاهد: هاً رئيساً، مسع منكان عفيفاً نز: قال اخلطيب
عرض املتوكل القضاء على جدهم حممد، فامتنع، فريون أن بركة امتناعه دخلت على ولده، فويل منهم : يقال. أنشدنا أبو عمر: قال

قضاء القضاة، آخرهم هذا، وما رأينا مثله جاللةً وشرفاً، ويل أوالً قضاء البصرة، مث ويل القضاء أربعة وعشرون، فثمانية منهم تقلدوا 
  .بغداد يف سنة مخس وأربع مئة، ومات يف شوال سنة سبع عشرة وأربع مئة وله مثان ومثانون سنة
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  العكبري

  .أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان، العكربي البزاز، أحد املسندين

  .بن حيىي الطائي، وأبا بكر النقاش، وعلي بن صدقةمسع أبا جعفر حممد 

  .أبو بكر اخلطيب، ونصر بن البطر ومجاعة: روى عنه

  .أرخ اخلطيب وفاته يف سنة سبع عشرة وثالث مئة

  .إمنا مسع من الطائي وله عشرون سنة، ولو مسع يف صباه، جلاء باحملاملي وذويه: قلت

  الرباطي

  .بد اهللا بن أمحد بن حممد بن إسحاق، األصبهاين الرباطيالشيخ اجلليل، أبو بكر، حممد بن ع

مسع أبا أمحد العسال، وإبراهيم بن حممد الرقاعي، الراوي عن حممد بن سليمان الباغندي، وعبد اهللا بن احلسن بن بندار، وأبا بكر 
  .اجلعايب والطرباين

  .وزار بيت املقدس، وأملى به جمالس

  .ملعلم، وأمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه ومجاعةعمر بن احلسن بن سليم ا: روى عنه

  .تويف يف شعبان سنة عشرين وأربع مئة

  المسبحي

  .األمري الكبري، عز امللك، ويلقب باملختار، حممد بن عبيد اهللا ابن أمحد املسبحي اجلندي

  .وكان رافضياً منجماً، رديء االعتقاد. نال دنيا ورتبةً من احلاكم

صابات يف عشر جملدات، وكتاب الديانات يف اثين عشر جملداً، وكتاب الشعر ثالث جملدات، وكتاب أصناف له كتاب التنجيم واإل
  .اجلماع ثالث جملدات، وكتاب التاريخ، وأشياء

  .مات يف ربيع اآلخر، سنة عشرين وأربع مئة، وله أربع ومخسون سنة

  .وله يد طوىل يف الشعر واألدب واألخبار

  .، مات سنة أربع مئة عن سن عاليةوكان أبوه من األعيان

  التباني

  .له جملس مشهور. الشيخ أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد بن علي بن تبان، التباين الواسطي البيع

  .أيب حممد بن السقا، وعلي بن أمحد الغزال، وحممد ابن جعفر الشمشاطي: روى عن

  .ن علي البزاز، وأمحد بن عثمان بن نفيس، وهبة اهللا الصفارإبراهيم بن حممد بن خلف اجلمازي، وأبو نعيم أمحد ب: وعنه

  .وثقه مخيس احلوزي
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  .بقي إىل سنة سبع عشرة وأربع مئة

  .البناين مبوحدة مث نونني، فقد وهم: ومن قاله

  أبو أسامة الهروي

  .اإلمام احملدث املقرىء، أبو أسامة، حممد بن أمحد بن حممد بن القاسم اهلروي، شيخ احلرم

  .لى السامري، وأيب الطيب بن غلبونتال ع

أيب الطاهر الذهلي، وحممد بن علي النقاش حمدث تنيس، وأيب علي بن أيب الرمرام، والفضل بن جعفر املؤذن، وحممد : وحدث عن
  .بن وصيف الغزي، وأمحد بن عبد اهللا بن عبد املؤمن املكي

  .بيهقي، وأبو الغنائم بن الفراء، وحممد بن علي املطرزابنه عبد السالم، وأبو علي األهوازي، وأبو بكر ال: روى عنه

  .وحدث مبكة وبدمشق، ومسع منه طلحة بن عبيد اهللا اجلريفيت

  .رأيته يقرىء مبكة، ورمبا أملى احلديث من حفظه، فقلب األسانيد، وغري املتون: قال أبو عمرو الداين

  .مئةعاش مثانياً ومثانني سنة، وتويف مبكة سنة سبع عشرة وأربع 

  ابن دراج

    

  .األديب، إمام البلغاء، والشعراء، أبو عمر، أمحد بن حممد بن العاص بن أمحد بن سليمان بن عيسى بن دراج، القسطلي األندلسي

  .ال يتأخر عن شأو حبيب واملتنيب: إنه مل يكن باألندلس أشعر منه، مل أبعد، وقال: لو قلت: قال ابن حزم

  .لة املنصور بن أيب عامروكان من كتاب اإلنشاء يف دو

  .عاش أربعاً وسبعني سنة. له ديوان مشهور

  .وقسطلة بليدة. تويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين وأربع مئة

  ابن أبي نصر

الشيخ اإلمام املعدل الرئيس، مسند الشام، أبو حممد، عبد الرمحن بن أيب نصر عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب، التميمي 
  .قي، امللقب بالشيخ العفيفالدمش

  .ولد سنة سبع وعشرين وثالث مئة

  .وتال أليب عمرو على أمحد بن عثمان، غالم السباك

أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أيب ثابت البغدادي، صاحب احلسن بن عرفة، وعن أيب علي بن حبيب : وحدث عن
وجعفر بن عدبس، وأمحد بن سليمان بن زبان الكندي، مث امتنع من احلصائري، وخيثمة بن سليمان، وأيب احلسن بن حذمل، 

  .وتفرد بالرواية عن كثري من هؤالء. التحديث عنه لضعفه، وأمحد بن حممد بن عمارة الليثي، وأيب علي ابن هارون، وعدة
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نصر بن طالب، وأبو سعد أبو علي األهوازي، ورشأ بن نظيف، وأبو القاسم احلنائي، وعبد العزيز الكتاين، وأبو : حدث عنه
السمان، وعلي بن حممد بن أيب العالء املصيصي، وأبو الوليد احلسن بن حممد الدربندي، وخلق كثري آخرهم موتاً عبد الكرمي بن 

  .املؤمل الكفرطايب

  .زهداً مع تقدمهأخربنا عبد الرمحن بن عثمان بدمشق، وكان خرياً من ألف مثله إسناداً وإتقاناً و: قال أبو الوليد الدربندي

  .قد شاهدت سادات، فما رأيت مثل أيب حممد بن أيب نصر، كان قرة عني: قال رشأ بن نظيف

تويف شيخنا ابن أيب نصر يف مجادى اآلخرة سنة عشرين وأربع مئة، فلم أر جنازةً كانت أعظم من جنازته، : قال عبد العزيز الكتاين
 ويكربون، ويظهرون السنة، وحضرها مجيع أهل البلد، حىت اليهود والنصارى، كان بني يديه مجاعة من أصحاب احلديث يهللون
  .ومل ألف شيخاً مثله زهداً، وورعاً وعبادةً ورئاسة

وكانت أصوله حساناً خبط ابن فطيس واحلليب، وقد مجع له أبو العباس . وكان يلقب بالعفيف. وكان ثقةً مأموناً عدالً رضى: قال
  . نعم اإلدام اخلل:ابن السمسار طرق حديث

  .وقع لنا مجلة من طريقه، منها أكثر مغازي ابن عائذ. آخر من روى حديثه عالياً كرمية القرشية: قلت

  الكاغدي

مسند مسرقند، الشيخ أبو الفضل، منصور بن نصر بن عبد الرحيم بن مت، السمرقندي الكاغدي، وإليه ينسب الورق العايل 
  .املنصوري

  .يثم بن كليب الشاشي، وأيب جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا اجلمال، وعاش حنواً من مئة عامكان آخر من حدث عن اهل

أبو احلسن بن خذام، وأبو إسحاق األصبهاين، وأبو بكر احلسن بن احلسني البخاري، والفقيه أبو بكر الشاشي، : حدث عنه
  .وآخرون من أهل ما وراء النهر

  .ث وعشرين وأربع مئةتويف بسمرقند يف ذي القعدة سنة ثال

وفيها مات أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف، وأبو منصور حممد بن أمحد القومساين، وأبو الفرج حممد بن عبد اهللا ابن 
  .شهريار، واحلسن بن حممد بن عبد اهللا بن حسنويه املعلم، وإمساعيل بن رجاء بعسقالن

  الرزاز

  .بن أمحد بن حممد بن داود، البغدادي الرزازالشيخ املسند، أبو احلسن، علي 

  .ولد سنة مخس وثالثني وثالث مئة

ومسع عثمان بن أمحد بن السماك، وأبا بكر النجاد، وعبد الصمد بن علي الطسيت، وأبا سهل بن زياد، وأبا عمر غالم ثعلب، 
  .السجزيوميمون بن إسحاق، وجعفراً اخللدي، وعلي بن حممد بن الزبري القرشي، ودعلجاً 

  .وتال حلمزة على أيب بكر بن مقسم، عن إدريس احلداد

  .تال عليه عبد السيد بن عتاب وغريه
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  .أبو بكر البيهقي، وأبو بكر اخلطيب، وأبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي، ومجاعة من البغاددة واخلراسانية وغريهم: وروى عنه

  .ازينوروى الكثري، وكف بصره بأخرة، وكان له حانوت يف الرز

كان كثري السماع والشيوخ، وإىل الصدق ما هو، شاهدت جزءاً من أصوله من أمايل ابن السماك، يف بعضها مساعه : قال اخلطيب
  .مات يف شهر ربيع اآلخر، سنة تسع عشرة وأربع مئة. باخلط القدمي مث رأيته قد غري بعد وقت وفيه إحلاق خبط جديد

    

حممد بن منصور العايل راة، واحلسن بن حممد بن جبارة بكسر اجليم اجلوهري بدمشق، وعبد وفيها تويف أبو احلسني أمحد بن 
الواحد بن أمحد بن مشماس الدمشقي، وأبو بكر حممد بن أيب علي أمحد بن عبد الرمحن الذكواين، وأبو احلسن حممد بن حممد بن 

  .وأمحد بن إبراهيم بن أمحد الثقفيحممد بن خملد البزاز، وأبو بكر حممد بن علي ابن حممد بن حيد، 

  ابن مخلد

  .الشيخ املعمر الصدوق، مسند وقته، أبو احلسن، حممد بن حممد بن حممد بن إبراهيم بن خملد، البغدادي البزاز

  .ولد سنة تسع وعشرين وثالث مئة

ن بن السماك، وأيب بكر النجاد، ومسع من إمساعيل بن حممد الصفار، وأيب جعفر بن البختري، وعمر بن احلسن األشناين، وعثما
  .وهو خامتة أصحاب ابن البختري والصفار. وجعفر اخللدي، وغريهم

اخلطيب، وعلي بن طاهر املوصلي، وأبو القاسم ابن أيب العالء املصيصي، وعبد العزيز الكتاين، واحلسني بن علي بن : حدث عنه
امشي، وأبو متام هبة اهللا بن حممد، وأبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي البسري، وعلي بن احلسني الربعي، وعبد السميع بن علي اهل

  .وحممد بن عبد الكرمي بن خشيش، وأبو القاسم بن بيان الرزاز، وعدد كثري

كان صدوقاً، أثىن عليه أبو القاسم الاللكائي، وكان مجيل الطريقة، له أنسة بالعلم، ومعرفة بشيء من الفقه على : قال اخلطيب
  .وبلغين أنه مل يكن له كفن. كتبنا عنه. مات يف ربيع األول. ل العراقمذهب أه

  .مات يف سنة تسع عشرة وأربع مئة: قلت

  ابن الفخار

  .اإلمام العالمة احلافظ، شيخ اإلسالم، عامل األندلس، أبو عبد اهللا، حممد بن عمر بن يوسف بن الفخار، القرطيب املالكي

  .ولد سنة نيف وأربعني وثالث مئة

  .وجاور باملدينة. أيب عيسى الليثي، وأيب حممد الباجي، وأيب جعفر بن عون اهللا، وطبقتهم، وحج، ومسع مبصر من طائفة: حدث عن

  .وقد تفقه بأيب حممد األصيلي، وأيب عمر بن املكوي

، عدمي النظري، حيفظ املدونة وكان رأساً يف الفقه، مقدماً يف الزهد، موصوفاً باحلفظ، مفرط الذكاء، عارفاً باإلمجاع واالختالف
  .سرداً، والنوادر أليب حممد بن أيب زيد

إن : فقال! ورجل صاحل خياف املوت : فقال الوزير. يب جفاء، وأخاف أن أوذى: أريد على الرسلية إىل أمراء الرببر، فأىب، وقال
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  .الشعراء" لَما ِخفْتكُمفَرررت ِمنكُم : "أخفه، فقد خافه أنبياء اهللا، هذا موسى قد حكى اهللا عنه

تويف الفقيه احلافظ املشاور، املستبحر الرواية، البعيد األثر، الطويل اهلجرة يف طلب العلم، الناسك املتقشف، أبو عبد : قال ابن حيان
ين الناس فيها أيةً وعا. فكان احلفل يف جنازته عظيماً. اهللا بن الفخار مبدينة بلنسية يف عاشر ربيع األول سنة تسع عشرة وأربع مئة

من طيور شبه اخلطاف وما هي ا ختللت اجلمع رافةً فوق النعش، جاحنةً إليه، مشفةً إليه، مل تفارق نعشه إىل أن ووري، فتفرقت، 
مكث مدة ببلنسية مطاعاً، عظيم القدر عند السلطان والعامة، وكان ذا مرتلة عظيمة يف الفقه والنسك، . وحتدث الناس بذلك وقتاً

  .احب أنباء بديعةص

  .صلى على ابن الفخار الشيخ خليل التاجر، ورفرفت عليه الطري إىل أن متت مواراته: قال مجاهر بن عبد الرمحن

واختربت دعوته . إنه جماب الدعوة: كان عمره حنو الثمانني، وكان يقال: وكذا ذكر احلسن بن حممد القبشي من خرب الطيور، وزاد
  .يف أشياء

 عن ست وسبعني سنة، وهو آخر الفقهاء احلفاظ، الراسخني العاملني 419مات يف سابع ربيع األول سنة : و الداينوقال أبو عمر
  .رمحه اهللا. بالكتاب والسنة باألندلس

كان أحفظ الناس، وأحضرهم علماً، وأسرعهم جواباً، وأوقفهم على اختالف الفقهاء وترجيح املذاهب، : وقال القاضي عياض
  .فر عن قرطبة إذ نذرت الرببر دمه عند غلبتهم على قرطبة. ر، مائالً إىل احلجة وانظرحافظاً لألث

  .مات سنة تسعني ومخس مئة. مسيه احلافظ أبو عبد اهللا بن الفخار املالقي: قلت

  ابن العجوز

لفتيا عليه بسبتة، ويف عقبه دارت ا. مفيت املغرب، أبو عبد الرمحن، عبد الرحيم بن أمحد، الكتامي املالكي، من بيت حشمة ورئاسة
  .أئمة جنباء

  .ومسع من األصيلي. الزم أبا حممد بن أيب زيد

  .وكان من حبور العلم. قاسم بن حممد املأموين، وحممد بن عبد الرمحن، وإبراهيم بن يعقوب الكالعي، وأهل سبتة: روى عنه

  .مات سنة مثان عشرة وأربع مئة أو بعدها

  .تسع وأربعنيومات ابنه عبد الرمحن سنة 

  .ويف ذريته أئمة كبار باملغرب

    

  صالح بن مرداس

  .امللك، أسد الدولة الكاليب، من وجوه العرب

متلك حلب، وانتزعها من مرتضى الدولة نائب الظاهر العبيدي سنة سبع عشرة وأربع مئة، فأقبل حملاربته املصريون، عليهم الدزبري، 
  .وكان بيده بعلبك أيضاً. ىل سنة عشرين، فقتل صاحلفكان املصاف باألقحوانة يف مجادى األو
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وبقي إىل سنة تسع وعشرين، فاقتتل هو وعسكر مصر عند محاة، . وجنا ولده أبو كامل نصر، فتملك حلب، ولقب سيد الدولة
معز الدولة، ، فأقبل من الرحبة مثال بن صاحل، وهو 434فقتل نصر، وأخذ الدزبري حلب والشام كله، إىل أن مات حبلب يف سنة 

فتملك حلب إىل سنة أربعني، فقاتله املصريون، فهزمهم، مث التقوه، فهزمهم، ومتكن، مث صاحل صاحب مصر، وراح إىل مصر، 
وقام بعده ابنه نصر ابن حممود . فتوثب ابن أخيه حممود، وحارب ومتلك، وجرت له أحوال، حىت مات سنة مثان وستني وأربع مئة

فانتزع منه صاحب املوصل . س أياماً، وقتل، فتملك أخوه سابق، فدام إىل سنة اثنتني وسبعني وأربع مئةبن نصر بن صاحل بن مردا
  .وهو مسلم بن قريش. حلب

  إسماعيل بن ينال

  .الشيخ املعمر، أبو إبراهيم احملبويب

  . خامتة من مسع من ابن حمبوبومسع من أيب بكر الداربردي وهو. مسع من مواله حممد بن أمحد بن حمبوب املروزي جامع أيب عيسى

  .كان ثقةً عاملاً، أدركت حبمد اهللا نفراً من أصحابه: قال أبو بكر السمعاين

  .وأليب الفتح أمحد بن حممد احلداد منه إجازة مشهورة مبروياته: قلت

  .مات يف صفر منها:  غريهزاد. وتويف سنة إحدى وعشرين وأربع مئة. مولده سنة أربع وثالثني وثالث مئة: قال السمعاين أبو بكر

  الجمال

  .الشيخ املعمر، أبو عبد اهللا، احلسني بن إبراهيم بن حممد، األصبهاين اجلمال

  .له جزء مشهور مسعناه

  .يروي عن أيب حممد بن فارس، وحممد بن أمحد الثقفي

 وأبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن أبو عبد اهللا الثقفي، وحممد بن علي اخلباز، وعلي بن الفضل بن عبد الرزاق اليزدي،: وعنه
  .مردويه وآخرون

  .مات يف ربيع األول سنة إحدى وعشرين وأربع مئة، وهو يف عشر التسعني

  البجاني

بليدة باألندلس، : وجبانة. الشيخ الفقيه املعمر، أبو علي، احلسني بن عبد اهللا بن احلسني بن يعقوب، األندلسي البجاين املالكي
  . املدينة الناصرية، اليت أنشأها األمري الناصر بن علناس بغريب إفريقية، وهي بلد كبرية عامرةمستفاد مع جباية

وتويف ابن فحلون شيخه يف سنة ست وأربعني وثالث . مسع أبو علي من أيب عثمان سعيد بن فحلون خامتة أصحاب يوسف املغامي
  .مئة، وكان هو آخر من رأى ابن فحلون

كان قدمي الطلب، كثري السماع، من أهل العلم، عمر طويالً، واحتيج إليه، وقارب : اهللا اخلوالين، وقالحممد بن عبد : روى عنه
  .املئة
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  .مولده يف سنة ست وعشرين وثالث مئة

وحدث عنه أيضاً أبو عبد اهللا حممد بن عتاب، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو بكر املصحفي، وأبو العباس أمحد بن عمر العذري، 
  .وانتهى إليه علو اإلسناد باألندلس. وآخرون

  .مات سنة إحدى وعشرين وأربع مئة عن ست وتسعني سنة

القاضي أبو بكر احلريي، وأبو سعيد بن موسى الصرييف، وسلطان الوقت حممود بن سبكتكني، وأبو إبراهيم : وفيها مات الكبار
قاين، وأمحد بن حممود بن احلسني السليطي، واحلسن بن أمحد بن إمساعيل بن ينال احملبويب، وأبو بكر عبد الواحد بن أمحد الباطر

  .حممد بن حيىي املعاذي األصم، وأبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم اجلمال

  القراب

اإلمام احلفاظ القدوة، شيخ اإلسالم، أبو حممد، إمساعيل بن احلافظ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن، السرخسي مث 
  .لقراب، أخو احلافظ الكبري أيب يعقوب إسحاقاهلروي ا

  .كان من أفراد الدهر، قدوةً يف الزهد، عظيم القدر

  .ولد بعد الثالثني وثالث مئة

ومسع منصور بن العباس، وأبا بكر اإلمساعيلي، وأمحد بن حممد ابن مقسم املقرىء، وأبا أمحد بن الغطريفي، وأبا عمر بن محدان، 
  .لد بن جعفر الباقرحي، وبشر بن أمحد اإلسفراييين، وعلي بن عيسى العاصمي وطبقتهموأبا أمحد احلاكم، وخم

  .أبو عطاء عبد األعلى بن عبد الواحد املليحي، وشيخ اإلسالم عبد اهللا بن حممد األنصاري ومجاعة: حدث عنه

  .عنهوله مصنفات كثرية، منها كتاب درجات التائبني، الذي يرويه أبو الوقت، عن عبد األعلى 

  .وكان مقدماً يف عدة علوم، رأساً يف الزهد والتأله

  .وصنف كتاباً يف مناقب الشافعي

    

كان يف عدة من العلوم إماماً، منها القراءات واحلديث والفقه ومعاين القرآن واألدب، وله : قال احلافظ يوسف بن أمحد الشريازي
الصحيحني، بأسانيده، وكان يف الزهد والتقلل من الدنيا أيةً، فلم جتد وله كتاب اجلمع بني : قال. تصانيف فيها يف غاية احلسن

  .سوق فضله راة نفاقاً، كان الصيت إذ ذاك ليحىي بن عمار

رأيت كتاب أيب حممد القراب املسمى بالكايف يف علم القرآن، يف عدة جملدات، وهو كتاب ممتع، : قال أبو عمرو بن الصالح
  .لقيت مجاعةً من أصحاب ابن سريج: ال يف مناقب الشافعيمشتمل على علم كثري، وقد ق

  .وكان القراب قد تفقه ببغداد على اإلمام عبد العزيز الداركي

  .مات يف شعبان سنة أربع عشرة وأربع مئة

  ....ومات أخوه أبو يعقوب يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة ومات أبومها اإلمام أبو إسحاق يف سنة
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  ابن العالي

  .مام الصادق، خطيب بوشنج، أبو احلسني أمحد بن حممد بن منصور بن العايل، اخلراساينالشيخ اإل

مسع أبا أمحد بن عدي، وحممد بن احلسن السراج النيسابوري، وحممد بن عبد اهللا بن إبراهيم السليطي، وحممد بن علي الغيسقاين، 
  .اعيليوأبا سعيد حممد بن أمحد بن كثري بن ديسم، واإلمام أبا بكر اإلمس

  .شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري، وأمحد بن حممد العاصمي البوشنجي ومجاعة: حدث عنه

  .وقع لنا جزء من حديثه

  .رمحه اهللا. تويف يف رمضان سنة تسع عشرة وأربع مئة

  التهامي

  .شاعر وقته، أبو احلسن، علي بن حممد بن فهد، التهامي

  .اهلجاءله ديوان صغري، وكان ديناً، ورعاً عن 

وذهب إىل مصر . ولد باليمن، وقدم الشام والعراق واجلبل، وامتدح ابن عباد، وصار معتزلياً، مث ويل خطابة الرملة، وزعم أنه علوي
  .خبرب حلسان بن مفرج، فقتل سراً سنة ست عشرة وأربع مئة

  الجرجرائي

 بن إدريس بن سليمان، اجلرجرائي، الفقيه الشافعي، تلميذ الشيخ العامل، احلافظ الرحال املفيد، أبو بكر حممد بن إدريس بن حممد
  .حمدث بلده حممد بن أمحد املفيد

مسع ببغداد ملا قدمها من أمحد بن نصر الذارع وطبقته، وجبرجان من أيب بكر اإلمساعيلي، وأيب أمحد بن الغطريف، وبأصبهان من أيب 
وما علمت . ل وغريه، وببلخ وأنطاكية والنواحي، ومسع احملدثون بانتخابهبكر ابن املقرىء وطائفة، وبدمشق من حممد بن أمحد اخلال

  .به بأساً

ذكره احلافظ ابن عساكر خمتصراً، وعرفه أبو عبد اهللا بن النجار، وذكر أنه روى عنه هناد بن إبراهيم النسفي، وأبو حامد أمحد بن 
 وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن صاحل حممد بن ماما احلافظ، وعبد الصمد بن إبراهيم البخاري احلافظ،

  .العطار وآخرون

  .وكان موصوفاً بالفهم واملعرفة. سكن خبارى يف آخر عمره

  .أحسبه من أبناء السبعني. تويف يف ربيع األول، سنة مخس عشرة وأربع مئة

  ابن فنجويه

عبد اهللا، احلسني بن حممد بن احلسني بن عبد اهللا بن صاحل بن شعيب بن فنجويه، الشيخ اإلمام، احملدث املفيد، بقية املشايخ، أبو 
  .الثقفي الدينوري
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هارون العطار، وأيب علي بن حبش، وأيب بكر بن السين، وأيب بكر القطيعي، وعيسى بن حامد الرخجي، وأيب احلسني : روى عن
  . وعدد كثري من أهل مهذان وغريهاأمحد بن جعفر بن محدان الدينوري، وإسحاق بن حممد النعايل،

جعفر األري، وعبد الرمحن بن مندة، وسعد بن محد وابناه سفيان وحممد، وأبو الفضل القومساين، وأبو الفتح عبدوس : حدث عنه
بن حيىي بن عبد اهللا، وأمحد بن حممد بن صاعد، وعلي بن أمحد بن األخرم املؤذن، وأبو صاحل أمحد بن عبد امللك املؤذن، وحممد 

  .الكرماين وخلق

كان ثقةً صدوقاً، كثري الرواية للمناكري، حسن اخلط، كثري التصانيف، دخل مهذان فقرياً، فجمعوا له، وسار : قال شريويه يف تارخيه
: ، وقالإىل نيسابور، فوقع له ا حشمة جليلة، وقد حدث عنه أبو إسحاق الثعليب يف التفسري، وتكلم فيه احلافظ أبو الفضل الفلكي

  .فخرج ساخطاً من مهذان، فتبعه الفلكي، واعتذر، ورجع عن مقالته، فكان يدعو على الفلكي. ما مسع من عبيد اهللا بن شيبة

  .مات بنيسابور يف ربيع اآلخر، سنة أربع عشرة وأربع مئة

  .وقد حدث باتىب من سنن أيب داود

  الجارودي

  .مد بن أمحد بن حممد، اجلارودي اهلروياحلافظ اإلمام، املتقن اجلوال، أبو الفضل حم

    

مسع حامد بن حممد الرفاء، وسليمان بن أمحد الطرباين، وحممد ابن عبد اهللا السليطي، وإمساعيل بن جنيد السلمي، وعبد اهللا بن 
 األهوازي، احلسني النضري املروزي، وأبا إسحاق القراب، وأمحد بن حممد بن سلمويه النيسابوري، وعمر بن حممد بن جعفر

  .وخلقاً سواهم بنيسابور وأصبهان ومرو واحلجاز والعراق والري

  .أبو عطاء عبد األعلى املليحي، وشيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري وأهل هراة: حدث عنه

  .حدثنا إمام أهل املشرق أبو الفضل اجلارودي: وكان أبو إمساعيل يقول

 النظري يف العلوم، خصوصاً يف علم احلفظ والتحديث، ويف التقلل من الدنيا واالكتفاء كان أبو الفضل عدمي: قال أبو النضر الفامي
بالقوت، كان وحيداً يف الورع، وقد رأى بعض الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فأوصاه بزيارة قرب اجلارودي، 

  .إنه كان فقرياً سنياً: وقال

  .سن راة ختريج الفوائد، وشرح الرجال والتصحيحاجلارودي أول من : وقال بعض الكبار

رحلت إىل الطرباين، فقربين وأدناين، وكان : مسعت اجلارودي يقول: مسعت أبا إمساعيل األنصاري يقول: قال ابن طاهر املقدسي
  .ألنك تعرف قدر هذا الشأن: يتعسر علي، ويبذل آلخرين، فكلمته يف هذا، فقال

  . وأربع مئة وقد شاخ وأسنمات يف شوال سنة ثالث عشرة

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أبو الوقت السجزي، أخربنا أبو إمساعيل األنصاري، أخربنا حممد بن أمحد 
اجلارودي إمالًء، حدثنا عبد اهللا بن عمر بن حممد القاضي بأصبهان، حدثنا حممد بن العباس األخرم، حدثنا حممد بن منصور 
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كان رسول : الطوسي، حدثنا زيد بن احلباب، حدثنا سفيان الثوري، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يسرد سردكم هذا، يتكلم بكلمة فصل حيفظه كل من مسعه

  السكري

  . البغدادي السكري، ويعرف بابن وجه العجوزالشيخ املعمر الثقة، أبو حممد، عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار،

  .مسع من إمساعيل الصفار عدة أجزاء انفرد بعلوها، ومسع من جعفر اخللدي، وأيب بكر النجاد، ومجاعة

  .اخلطيب، والبيهقي، واحلسني بن علي بن البسري وآخرون: روى عنه

  .كتبنا عنه وكان صدوقاً: قال اخلطيب

  .رمحه اهللا. ع مئةمات يف صفر سنة سبع عشرة وأرب

  سابور بن أردشير

  .الوزير األوحد البليغ، اء الدولة، أبو نصر

  .وزر لبهاء الدولة بن عضد الدولة

  .وكان شهماً مهيباً كافياً، جواداً ممدحاً، له ببغداد دار علم

  .تويف سنة ست عشرة وأربع مئة عن مثانني سنة

  .ومات خمدومه بأرجان سنة ثالث وأربع مئة كهالً

  .وقد مدح سابور الببغاء وطائفة

  غالم محسن

  .الشيخ الثقة، أبو علي، أمحد بن إبراهيم بن يزداد، األصبهاين، غالم حمسن

  .أبا حممد بن فارس، وأبا أمحد العسال: مسع

  .السلفيأبو حفص عمر بن أمحد املعلم، وأبو بكر أمحد بن حممد بن احلافظ ابن مردويه، ومجاعة من مشايخ احلافظ : روى عنه

  .تويف يف صفر سنة مثاين عشرة وأربع مئة

  ابن حيد

العدل الرئيس، ااهد الغازي، أبو بكر، حممد بن علي بن حممد بن حيد بن عبد اجلبار، النيسابوري اجلوهري الصرييف، أحد 
  .الكرباء، وإليه ينسب قصر حيد

  .ولد سنة اثنتني وثالثني وثالث مئة

  .ومن أيب عمرو بن جنيدومسع من أيب العباس األصم، 
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  .أبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي املزكي، ومجاعة آخرهم حفيده منصور بن بكر بن حممد بن حيد: حدث عنه

  .تويف يف رجب سنة تسع عشرة وأربع مئة

  .وله جزء مشهور عن األصم، مسعناه عالياً

  السهلي

  .ي النيسابوري األديب، شيخ النحوالشيخ أبو الفضل، أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن يوسف، السهل

  .أيب العباس األصم، وأيب الوليد الفقيه، وأيب الفضل املزكي: حدث عن

  .أبو احلسن الواحدي، وبه تأدب، وأبو سعد عبد اهللا بن القشريي: روى عنه

  .وعاش إىل حدود العشرين وأربع مئة

  السليطي

  . السليطي، النيسابوري، النحوي املعدلالشيخ أبو احلسن، أمحد بن حممد بن احلسني بن سليمان،

  .أيب العباس األصم: حدث عن

  .أبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي املزكي، شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري: روى عنه

  .تويف يف مجادى األوىل سنة إحدى وعشرين وأربع مئة: وثقه عبد الغافر الفارسي، وقال

  المعاذي

  .، احلسني بن محد بن حممد بن حيىي، املعاذي النيسابوريالشيخ املعمر، أبو عبد اهللا

    

  .مسع جملسني من أيب العباس األصم

  .مساعه منه يف سنة أربع وثالثني وثالث مئة، وتويف يف مجادى األوىل سنة إحدى وعشرين وأربع مئة: قال عبد الغافر

  .روى عنه أبو إمساعيل األنصاري ومجاعة: قلت

  .وثقه عبد الغافر

  لجصاصا

  .شيخ الزهاد، أو حممد، طاهر بن حسن بن إبراهيم، اهلمذاين اجلصاص

  .حممد بن يوسف الكسائي، صاحب أيب القاسم البغوي، وعن غريه قليالً: روى عن

  .وحكى عنه طائفة من الفقراء. أبو مسلم بن غزو: روى عنه

  . وبالغوقد عظمه شريويه الديلمي،. وبعضهم رماه بالزندقة. وله أحوال وخوارق
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  .وله مصنفات عدة، منها أحكام املريدين جملد

  .وكان يقرأ القرآن والتوراة واإلجنيل والزبور، ويعرف تفسريها فيما قيل

  .أن يكون رجوعك إىل نفسك ونظرك إليها أشد عليك من ضرب العنق: وسئل عن التوحيد، فقال

  .ن األوتادكان لطاهر اجلصاص ثالث مئة تلميذ، كلهم م: قال جعفر األري

صام طاهر أربعني يوماً أربعني مرة، فآخر أربعني عملها صام على قشر : مسعت حممد بن عيسى يقول: قال مكي بن عمر البيع
  .الدخن، فليبسه قرع رأسه، واختلط يف عقله، ومل أر أكثر جماهدةً منه

ط، أو جفاف يوجب للمرء مساع خطاب ال فعل هذه األربعينات حرام قطعاً، فعقباها موت من اخلور أو جنون واختال: قلت
  .كال واهللا. وجود له أبداً يف اخلارج، فيظن صاحبه أنه خطاب إيل

  .كان طاهر يذهب مذهب أهل املالمة: قال شريويه

  .حضرت جملساً ذكر فيه اجلصاص، فبعضهم نسبه إىل الزندقة، وبعضهم نسبه إىل املعرفة: وقال ابن زيرك

  .إذا أكلتهما، طالبتين نفسي بتقبيل أمرد مليح: خلبز، فحوقق يف ذلك، فقالكان ترك اللحم وا: وقيل

  .ال يؤذيين: وكان عليه قمل مفرط، وال يقتله، ويقول

  .تويف سنة مثان عشرة وأربع مئة وقربه يزار مذان

  النسائي

  .شيخ الشافعية، العالمة أبو بكر، حممد بن زهري بن أخطل، النسائي، خطيب نسا

  .وعمر دهراً. صم، وأيب حامد احلسنوي، وابن عبدوس الطرائفي، وحسان بن حممد، وأيب سهل بن زياد القطانمسع من األ

  .ورحل إليه الفقهاء. روى عنه البيهقي، وأبو صاحل املؤذن وطائفة

  .رمحه اهللا. تويف ليلة عيد الفطر سنة مثاين عشرة وأربع مئة

  الربعي

  . بن الفرج، الربعي البغدادي، صاحب التصانيفإمام النحو، أبو احلسن، علي بن عيسى

  .الزم أبا سعيد السريايف ببغداد، وأبا علي الفارسي بشرياز، حىت بلغ الغاية

واظبه بضع عشرة : ويقال. قولوا لعلي البغدادي، لو سرت من الشرق إىل الغرب، مل جتد أحداً أحنى منك: بلغنا أن أبا علي قال
  .سنة

  .وخترج به كبار. شرحاً ملختصر اجلرميوصنف شرحاً لإليضاح، و

  .مات يف احملرم سنة عشرين وأربع مئة وقد بلغ ثنتني وتسعني سنة

  .مولده يف سنة مثان وعشرين وثالث مئة. أصله من شرياز: وقيل

  ابن مرزوق
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  .الشيخ اجلليل، أبو احلسن، أمحد بن حممد بن القاسم بن مرزوق، املصري األمناطي املعدل

حممد بن الورد السرية، ومسع من أمحد بن عبيد احلمصي الصفار، ومحزة الكناين، واحلسني بن إبراهيم الفرائضي مسع من أيب 
  .الدمشقي

أبو نصر السجزي، وأبو إسحاق احلبال، ومسع منه احلبال السرية ذيب ابن هشام، وإمنا يعرف احلبال بروايته للسرية : حدث عنه
  .عن عبد الرمحن بن النحاس

  .رمحه اهللا. بن مرزوق سنة مثان عشرة وأربع مئةمات ا

  ابن المغربي

  .الوزير األديب البليغ، أبو القاسم، احلسني بن الوزير علي بن احلسني بن حممد، املصري، املعروف بابن املغريب

  .ذ صالتهقتل احلاكم أباه وعمه وإخوته، فهرب هذا وجنا، فأجاره أمري العرب حسان بن مفرج الطائي، فامتدحه، وأخ

  .روى عن الوزير جعفر بن حرتابه

  .ولده عبد احلميد، وأبو احلسن بن الطيب الفارقي: وعنه

  .ووزر لصاحب ميافارقني أمحد بن مروان

وله نظم يف الذروة، ورأي ودهاء وشهرة وجاللة، وكان جدهم يلقب باملغريب لكونه خدم كاتباً على ديوان املغرب، وأصله 
  .بصري

  .قاسم الوزير فخر امللك، وتوصل إىل أن ويل الوزارة يف سنة أربع عشرة وأربع مئةوقد قصد أبو ال

  .وله ترسل فائق وذكاء وقاد

وزر ابن املغريب ببغداد، وتعظم وتكرب، ورهبه الناس، فانقبضت عن لقائه، مث عملت فيه قصيديت البائية، : قال مهيار الشاعر
  : فلما بلغت!. س أيها الشيخاجل: ودخلت، فأنشدته، فرفع طرفه إيل، وقال

 من يرها يعجب بآيٍة  جاء بك اهللا على فترٍة

    

  أن تطلع الشّمس من المغرب  تألف األبصار من قبلها لم

  .وأعطاين مئيت دينار. أحسنت يا سيدي: فقال

  : ومن نظم الوزير

 أعمى أسير هواه ولكنّه  وكّل امرىٍء يدري مواقع رشده

 وينظر عن حذٍق عيوب سواه  ح عيبهنفسه يعميه عن قب هوى
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له ديوان شعر، وخمتصر إصالح املنطق، وكتاب اإليناس، ولد سنة : وقد وصل القاضي ابن خلكان نسب الوزير ببهرام جور، وقال
 سبعني وثالث مئة، وحفظ كتباً يف اللغة والنحو، وحتفظ من الشعر حنو مخسة عشر ألف بيت، وبرع يف احلساب، وله أربع عشرة

  : سنة، وهو القائل

 حتّى ليس فيهن مرتع مراعيه  أرى النّاس في الدنيا كراٍع تنكّرت

بغير ما فماء ومرعى فمسبع وحيث  بال مرعى ومرعى يرى ماء 

وكان من دهاة العامل، هرب من احلاكم، فأفسد نيات صاحب الرملة وأقاربه، وسار إىل احلجاز، فطمع صاحب مكة يف اخلالفة، 
  : وهو القائل وكتب إىل احلاكم. خذ مصر، فانزعج احلاكم، وقلقوأ

 لساناً أمام المجد يبني ويهدم  وأنت وحسبي أنت تعلم أن لي

  فيرضى ولكن من تعض فيحلم  حليماً من تقبل كفّه وليس

  .وكان شيعياً. قرب املشهدومات مبيافارقني سنة مثان عشرة وأربع مئة، فحمل تابوته إىل الكوفة بوصية منه، فدفن ب: قال

  المستكفي

  .حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد الرمحن الناصر، األموي املرواين

  .خرج على ابن عمه امللقب باملستظهر بقرطبة، يف ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربع مئة، وقتله، ومتكن

  .وكان أمحق طائشاً

، فقاموا عليه، وخلعوه، وسجن وثالثاً ال يطعم فيها، مث طردوه، فلحق بالثغور، مث إن وزر له أمحد احلايك، مث إنه قتل وزيره هذا
  .بعض أمرائه مسه يف دجاجة يف سنة بضع عشرة وأربع مئة

  ابن عبدان

  .الشيخ احملدث الصدوق، أبو احلسن، علي بن احلافظ أمحد بن عبدان بن الفرج بن سعيد بن عبدان، الشريازي مث األهوازي

  .هور، عايل اإلسنادثقة مش

  .أباه، وأمحد بن عبيد الصفار، وحممد بن أمحد بن حممويه األزدي، وأبا بكر حممد بن عمر اجلعايب، وأبا القاسم الطرباين، وعدة: مسع

  .أبو بكر البيهقي يف تصانيفه، وأبو القاسم القشريي، والقاسم بن الفضل الثقفي، وآخرون: حدث عنه

  . عشرة وأربع مئةتويف خبراسان يف سنة مخس

  .وقد مر أبوه يف زمن ابن املقرىء

  ابن شهريار

  .الشيخ األمني، أبو القاسم، الفضل بن عبيد اهللا بن أمحد بن الفضل ابن شهريار، األصبهاين، التاجر السفار

عمر بن حممد اجلمحي مسع عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، وعم والده الفضل بن علي بن شهريار، وأمحد بن بندار الشعار، و
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  .املكي، وأبا بكر الشافعي، وطائفةً

أبو عمرو بن مندة، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، وأمحد ابن عبد الغفار بن أشته، وأبو الفتح السوذرجاين، وأخوه حممد، : حدث عنه
  .وأبو صادق حممد بن أمحد بن جعفر، وأمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه، وآخرون

  .من أبناء الثمانني. وال سنة ست عشرة وأربع مئةتويف يف ش

  ابن الخالل

الشيخ اجلليل الثقة، الرئيس أبو بكر، حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن حيىي بن يونس، الطائي الدمشقي الداراين القطان، ويعرف 
  .بابن اخلالل

  .ذمل، وإسحاق بن إبراهيم األذرعي، ومجاعةخيثمة األطرابلسي، وأيب امليمون بن راشد، وأيب احلسن بن ح: حدث عن

علي بن حممد احلنائي، وأخوه أبو القاسم إبراهيم، وأبو علي األهوازي، وأبو سعد السمان، والقاضي أبو يعلى بن الفراء، : روى عنه
  .وعبد الواحد الربي، وعبد اهللا بن كبية النجار، وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن أيب العالء

  .ن ذا زهد وصالح وتقوىوكا

  .تويف شيخنا أبو بكر القطان يف رابع عشر ربيع األول، سنة ست عشرة وأربع مئة: قال الكتاين

  .مضى على سداد وأمر مجيل. وكان قد كف بصره يف آخر عمره، وكان ثقةً نبيالً: قال

  عبد المحسن

  .ابن حممد بن أمحد، شاعر الشام، أبو حممد الصوري

  . حممد الصوري، ومبشر بن إبراهيم، وسالمة بن حسنيروى عنه احلافظ

  : ونظمه فائق، وسار له

  ذيبي ثناياك العذابا  ألهم تع بالّذي

 لقلبي فأجابا ناك  الذي قالته عي ما

  .تويف سنة تسع عشرة وأربع مئة وله مثانون سنة

  ابن هارون

    

 بن موسى بن عبدان، الغساين الدمشقي، القاضي، املعروف بابن اإلمام العالمة، املأمون، أبو نصر، حممد بن أمحد بن هارون
  .اجلندي، إمام جامع دمشق وقاضيها نيابةً، وحمدثها

  .ولد سنة مثان وثالثني وثالث مئة: قال الكتاين

 بن إبراهيم خيثمة بن سليمان أحاديث صاحلةً، ومن علي بن أيب العقب، وأيب علي بن جابر الفرائضي، وأيب عبد اهللا حممد: مسع من
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  .بن مروان، ومجاعة

حدث عنه أبو نصر عبد الوهاب بن احلبان، وأبو علي املقرىء األهوازي، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد، وأبو نصر : قلت
  .احلسني بن طالب، واحلافظ أبو سعد السمان، وعبد العزيز بن أمحد الكتاين، وأبو القاسم بن أيب العالء املصيصي

  .تويف القاضي ابن هارون إمام جامع دمشق وقاضيها يف صفر سنة سبع عشرة وأربع مئة: اينقال الكت

  .وكان ثقةً مأموناً: قال

  أبو صادق

  .الشيخ الفقيه اإلمام، األديب املسند، أبو صادق، حممد بن أمحد ابن حممد بن أمحد بن شاذان، النيسابوري الصيدالين

  . اهللا بن األخرم، وأيب بكر الصبغيأيب العباس األصم، وأيب عبد: مسع من

  .البيهقي، والرئيس الثقفي، وعلي بن أمحد املؤذن: حدث عنه

  .تويف يف ربيع األول سنة مخس عشرة وأربع مئة

  الحمامي

  .اإلمام احملدث، مقرىء العراق، أبو احلسن، علي بن أمحد بن عمر بن حفص بن احلمامي البغدادي

  .ولد سنة مثان وعشرين وثالث مئة

ومسع من عثمان بن السماك، وأيب سهل القطان، وأمحد بن عثمان األدمي، وعلي بن حممد بن الزبري، والنجاد، وابن قانع، وحممد 
  .بن جعفر األدمي، وعدة

  .وتال على النقاش، وزيد بن أيب بالل، وأيب عيسى بكار، وهبة اهللا ابن جعفر، وابن أيب هاشم، وغريهم

قي، ورزق اهللا، وعبد اهللا بن زكري الدقاق، وطراد الزينيب، وأبو احلسن بن العالف، وعبد الواحد بن اخلطيب، والبيه: حدث عنه
  .فهد، وآخرون

أبو الفتح بن شيطا، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وأبو علي غالم اهلراس، وأبو بكر حممد بن علي : وتال عليه خلق كثري منهم
ي الشرمقاين، وحسن بن علي العطار، وعلي ابن حممد بن فارس اخلياط، وعبد السيد بن اخلياط، وأبو اخلطاب الصويف، وأبو عل

  .عتاب، وحيىي السييب، ورزق اهللا التميمي

  .كان صدوقاً ديناً فاضالً، تفرد بأسانيد القراءات وعلوها يف وقته، مات يف شعبان سنة سبع عشرة وأربع مئة: قال اخلطيب

لو رحل رجل من خراسان ليسمع كلمةً من أيب احلسن احلمامي أو من : فتح بن أيب الفوارس يقولمسعت أبا ال: قال سليم الرازي
  .هذه احلكاية رواها اخلطيب يف تارخيه عن نصر املقدسي، عنه. أيب أمحد الفرضي، مل تكن رحلته عندنا ضائعةً

  ابن المحاملي
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د بن القاسم بن إمساعيل، الضيب البغدادي الشافعي، ابن احملاملي، اإلمام الكبري، شيخ الشافعية، أبو احلسن، أمحد بن حممد بن أمح
  .أحد األعالم

  .تفقه على الشيخ أيب حامد، وخلفه يف حلقته، وكان عجباً يف الفهم والذكاء وسعة العلم

  .لطبقةومسع ببغداد من أيب احلسني بن املظفر، وا. ارحتل به والده، فأمسعه من علي بن عبد الرمحن البكائي، وغريه

  .تلمذ له أبو بكر اخلطيب، وروى عنه

  .وروى أبوه عن إمساعيل الصفار وحنوه، ومات سنة سبع وأربع مئة

هذا أبو احلسن بن : دخل علي أبو احلسن بن احملاملي مع الشيخ أيب حامد، ومل أكن عرفته، قال يل أبو حامد: قال الشريف املرتضى
  .احملاملي، وهو اليوم أحفظ للفقه مين

  .تفقه بأيب حامد، وله عنه تعليقه تنسب إليه، وله مصنفات كثرية يف اخلالف واملذهب: ل أبو إسحاق الشريازيقا

  .ألف كتاب اموع يف عدة جملدات، واملقنع جملد، وكتاب اللباب وغري ذلك: قلت

  .اهللارمحه . ومل يطل عمره، تويف يف ربيع اآلخر سنة مخس عشرة وأربع مئة وله سبع وأربعون سنة

  القفال

  .اإلمام العالمة الكبري، شيخ الشافعية، أبو بكر، عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا، املروزي اخلراساين

حذق يف صنعة األقفال حىت عمل قفالً بآالته ومفتاحه، زنة أربع حبات، فلما صار ابن ثالثني سنة، آنس من نفسه ذكاًء مفرطاً، 
  . برع فيه، وصار يضرب به املثل، وهو صاحب طريقة اخلراسانيني يف الفقهوأحب الفقه، فأقبل على قراءته حىت

  .تفقه بأيب زيد الفاشاين، ومسع منه، ومن اخلليل بن أمحد السجزي، ومسع ببخارى وهراة

    

بن حممد بن تفقه عليه أبو عبد اهللا حممد بن عبد امللك املسعودي، وأبو علي احلسني بن شعيب السنجي، وأبو القاسم عبد الرمحن 
  .فوران املراوزة

. إنه ملك يف صورة اإلنسان: مل يكن يف زمان أيب بكر القفال أفقه منه، وال يكون بعده مثله، وكنا نقول: قال الفقيه ناصر العمري

  .حدث، وأملى، وكان رأساً يف الفقه، قدوةً يف الزهد

 وورعاً وزهداً، وله يف املذهب من اآلثار ما ليس لغريه من أهل كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً: وقال أبو بكر السمعاين يف أماليه
عصره، وطريقته املهذبة يف مذهب الشافعي اليت محلها عنه أصحابه أمنت طريقة، وأكثرها حتقيقاً، رحل إليه الفقهاء من البالد، 

  .لعلمابتدأ بطلب العلم وقد صار ابن ثالثني سنة، فترك صنعته، وأقبل على ا. وخترج به أئمة

وذكر ناصر املروزي أن بعض الفقهاء املختلفني إىل القفال احتسب على بعض أتباع متويل مرو، فرفع ذلك إىل السلطان حممود، 
فإن االحتساب هلم سائغ، : قال. ال: فهل يتلبس بشيء من األوقاف ؟ قال: قال. ال: أيأخذ القفال شيئاً من ديواننا ؟ قال: فقال
  .دعهم

ما أغفلنا :  عن القفال أستاذه أنه كان يف كثري من األوقات يقع عليه البكاء حالة الدرس، مث يرفع رأسه ويقولحكى القاضي حسني
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  .عما يراد بنا

  .خترج القفال كما قدمنا على أيب زيد، وقربه مبرو يزار

  .ألنه مسع يف الكهولة وقبلهامات يف سنة سبع عشرة وأربع مئة يف مجادى اآلخرة وله من العمر تسعون سنة، ومساعاته نازلة، 

ومات فيها أمحد بن حممد بن سالمة الستييت األديب الراوي عن خيثمة بدمشق، وأبو احلسن بن أيب الشوارب األموي قاضي القضاة 
ببغداد، وعبد اهللا بن حيىي السكري الراوي عن الصفار، ومقرىء العصر أبو احلسن بن احلمامي، وحافظ نيسابور أبو حازم 

وألكثرهم . دويي، واملسند أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان العكربي شيخ ابن البطر، وأبو نصر بن هارون اجلندي بدمشقالعب
  .هنا تراجم، وإمنا أحببت اجلمع لينضبط موم

  مشرف الدولة

  .أبو علي بن اء الدولة بن عضد الدولة بن بويه

  .ع وعشرون سنةمات يف ربيع األول سنة ست عشرة وأربع مئة، وله أرب

وكان له العراق يف وقت وشرياز وكرمان، وألخيه سلطان الدولة صاحب . كانت دولته مخس سنني، وكان فيه عدل يف اجلملة
  .فارس وخبارى مث اصطلحا

  .ومتلك بعد مشرف الدولة أخوه جالل الدولة ببغداد

  الطرازي

 بن أمحد بن عثمان، البغدادي الطرازي، احلنبلي األديب، من الشيخ الكبري، مسند خراسان، أبو احلسن، علي بن حممد بن حممد
  .كبار النيسابوريني

  .أيب العباس األصم، وأيب حامد أمحد بن علي بن حسنويه، وأيب بكر حممد بن املؤمل، وأيب عمرو بن مطر، وطائفة: حدث عن

 صادق، ومجاعة، وهو آخر من حدث عن أبو بكر اخلطيب، وصاعد بن سيار، وأبو سعد علي بن عبد اهللا بن أيب: حدث عنه
  .األصم بالسماع، وبقي بعده يروي باإلجازة أبو نعيم احلافظ عنه

  .مات يف الرابع والعشرين من ذي احلجة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة

  .ةأبو سعد الكنجروذي، وطائف: حدث عنه. وكان يروي عن أيب القاسم البغوي. ومات أبوه بعد الثمانني وثالث مئة

وفيها مات قبل أيب احلسن الطرازي بأشهر الشيخ أبو نصر منصور بن احلسني النيسابوري املفسر يروي أيضاً عن األصم، حدث 
وتويف اخلليفة القادر . وعاش مخساً ومثانني سنة. أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري، وعبد الواحد بن أيب القاسم القشريي: عنه

ق بن املقتدر العباسي عن ست ومثانني سنة، وطلحة بن الصقر الكتاين، وعلي بن عبدكويه اإلمام، وأمحد بن باهللا أمحد بن إسحا
حممد بن إسحاق املعلم مسع العسال، واحلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة، والقاضي عبد الوهاب شيخ املالكية، وحممد بن 

  .بو احلسن حيىي بن جناح القرطيب مؤلف سبل اخلرياتيوسف القطان احملدث، وحيىي بن عمار الواعظ، وأ

  الطبقة الثالثة والعشرون
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  الحرفي

  .الشيخ املسند العامل، أبو القاسم، عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد، البغدادي احلريب احلريف

  .أبا بكر الشافعي، وأبا بكر النقاش، وعدةمسع علي بن حممد بن الزبري القرشي، ومحزة بن حممد الدهقان، وأبا بكر النجاد، و

    

البيهقي، واخلطيب، والقاسم بن الفضل الثقفي، وحممد بن عبد السالم األنصاري، واحلسني بن حممد السراج، وأبو : حدث عنه
لقادر بن طاهر حممد بن أمحد بن قنداس، وثابت بن بندار، وأمحد بن سوسن التمار، وعبد الواحد بن علوان، وأمحد بن عبد ا

  .يوسف، وأبو احلسن علي ابن احلسني بن أيوب البزاز، وأبو بكر الطريثيثي، وخلق سواهم

  .وأملى عدة جمالس، وقع لنا منها

  .مولده يف سنة ست وثالثني وثالث مئة

نة ثالث كتبنا عنه، وكان صدوقاً، غري أن مساعه يف بعض ما رواه عن النجاد كان مضطرباً، ومات يف شوال س: قال اخلطيب
  .وعشرين وأربع مئة

  عطية بن سعيد

  .ابن عبد اهللا، اإلمام احلافظ، القدوة الكبري، شيخ الوقت، أبو حممد، األندلسي القفصي الصويف

عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي، وطائفة باألندلس، وقاضي أذنة علي بن احلسني مبصر، وزاهر بن أمحد بسرخس، وابن : مسع من
  .اعيل بن حاجب الكشاين مبا وراء النهرفراس مبكة، وإمس

  .وتال باألندلس على ابن بشر األنطاكي، ومبصر على أيب أمحد السامري، وكتب الكثري بالشام والعراق وخراسان وخبارى

  .مث استوطن نيسابور مدةً على قدم التوكل، ورزق القبول، وكثر أتباعه، وانضم إليه أصحاب أيب عبد الرمحن السلمي

  .وكان زاهداً ال يضع جنبه إىل األرض، إمنا ينام حمتبياً: حدثنا عنه أبو الفضل عبد العزيز بن املهدي قال: طيبقال اخل

  .حدث بصحيح البخاري مبكة، وكان عارفاً بأمساء الرجال، وكان حيضر السماع

  .ري وغريهكان ثقةً، كتب معنا مبكة عن أمحد بن مت البخا: وذكره الداين يف طبقات املقرئني، وقال

  .ومبكة تويف سنة سبع وأربع مئة: قال

ملا نزح عطية إىل مكة من بغداد كان قد مجع كتباً محلها على خبايت كثرية، وليس له إال ركوة ووطاء، وكذلك سار إىل : وقال غريه
  .ما رأيته حيمل زاداً: احلج، وكان كل يوم يعزم عليه رجل من الوفد، قال من رافقه

لقيته ببغداد وصحبته، وكان من اإليثار والسخاء على أمر عظيم، ويقتصر على فوطة ومرقعة، : بن بندار الشريازيقال عبد العزيز 
وله كتب حتمل على مجال، رافقته وخرجنا مجيعاً إىل الياسرية على التجريد، فعجبت من حاله، فلما بلغنا املرتلة، ذهبنا نتخلل 

فجلسنا، فأتى بسفرة، فأكلنا وقمنا، فلم نزل هكذا، يتفق لنا كل يوم من . انزلوا: ال لناالرفاق، فإذا شيخ خراساين حوله حشم، فق
يطعمنا ويسقينا إىل مكة، وما محلنا من الزاد شيئاً، وحدث مبكة بالصحيح، فكان يتكلم على الرجال وأحواهلم، فيتعجب من 



الذهيب-سري أعالم النبالء  3235  

  .حضر، وتويف مبكة سنة مثان أو تسع وأربع مئة

  .ب يف جتويز السماع، فكان كثري من املغاربة يتحامونه لذلك، ومجع طرق حديث املغفر يف أجزاء عدةله كتا: قال احلميدي

  .فذكر حديثاً. حدثنا أبو غالب بن بشران النحوي، حدثنا عطية بن سعيد، حدثنا القاسم بن علقمة، حدثنا ز: مث قال

  الجوبري

  .ر، التميمي الدمشقي اجلوبريالشيخ أبو احلسن، عبد الرمحن بن حممد بن حيىي بن ياس

  .ابن أيب العقب، وأيب عبد اهللا بن مروان، وإبراهيم بن حممد ابن سنان، ومجاعة: عن

كان ال يقرأ وال يكتب، مسعه : القاسم احلنائي، وحيدرة املالكي، وسعد الزجناين، وأبو القاسم بن أيب العالء، والكتاين، وقال: وعنه
قد مسعين أيب الكثري، فما أحدثك، حىت أدري : تون، وجدت مساعه يف صحيح البخاري فقال يلأبوه، وضبط له، وكان حيسن امل

مات يف : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وترمحت عليه، فأخرج إيل كتب أبيه مجيعها، مث قال: فقلت. مذهبك يف معاوية
  .صفر سنة مخس وعشرين وأربع مئة

  ابن شاذان

، مسند العراق، أبو علي، احلسن بن أيب بكر أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن حممد بن شاذان، البغدادي اإلمام الفاضل الصدوق
  .البزاز، األصويل

  .ولد يف ربيع األول سنة تسع وثالثني وثالث مئة

    

مان العباداين، وميمون وبكر به والده إىل الغاية، فأمسعه وله مخس سنني أو حنوها من أيب عمرو بن السماك، وأيب بكر أمحد بن سلي
بن إسحاق، وأيب سهل بن زياد، ومحزة الدهقان، وجعفر اخللدي، والنجاد، وعبد اهللا بن درستويه النحوي، وأيب عمر الزاهد، 

وعلي بن عبد الرمحن بن مايت، وأمحد بن عثمان األدمي، وعبد الصمد الطسيت، وعلي بن حممد بن الزبري القرشي، ومكرم بن أمحد، 
هللا بن إسحاق اخلراساين، وحممد بن العباس بن جنيح، وأمحد بن كامل القاضي، وحممد بن عبد اهللا بن علم، وأيب بكر وعبد ا

الشافعي، وعبد الرمحن بن سيما ارب، وإمساعيل بن علي اخلطيب، وعبد اهللا بن بريه اهلامشي، ودعلج بن أمحد، وأيب بكر النقاش، 
نع، وأيب بكر بن مقسم، وأيب علي بن الصواف، وحامد الرفاء، وشجاع ابن جعفر، وحممد بن وأمحد بن نيخاب الطييب، وابن قا

حممد اإلسكايف، وأيب سليمان احلراين، وعبد الرمحن بن عبيد اهلمذاين، وعبد اخلالق بن أيب روبا، وحممد بن أمحد بن حمرم، وحممد 
  .بن جعفر القارىء، وعدة

  .ار، ومشيخة صغرى عن كل شيخ حديثوله مشيخة كربى هي عواليه عن الكب

اخلطيب، والبيهقي، والشيخ أبو إسحاق الشريازي، وأبو الفضل بن خريون، واحلسن بن أمحد الدقاق، وأبو ياسر حممد : حدث عنه
ابر بن بن عبد العزيز اخلياط، وثابت بن بندار، واحلسن بن حممد التككي، وأبو سعد احلسني بن احلسني الفانيذي، وعبد اهللا بن ج

ياسني، وأبو مسلم عبد الرمحن بن عمر السمناين، وحممد بن عبد السالم األنصاري، وحممد بن عبد امللك األسدي، واملبارك بن عبد 
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اجلبار بن الطيوري، وحممد بن عبد امللك بن خشيش، وجعفر بن أمحد السراج، وأبو غالب حممد بن احلسن الباقالين، وعلي بن 
  .وتفرد بالرواية عن مجاعة. لي بن نبهان الكاتب، وخلق كثريبيان الرزاز، وأبو ع

كتبنا عنه، وكان صحيح السماع، صدوقاً، يفهم الكالم على مذهب أيب احلسن األشعري، ويشرب النبيذ على : قال اخلطيب
: حلسن بن زرقويه يقولومسعت أبا ا. مذهب الكوفيني، مث تركه بأخرة، كتب عنه مجاعة من شيوخنا كالربقاين، وأيب حممد اخلالل

وحدثين حممد بن حيىي الكرماين . أبو علي أوثق من برأ اهللا يف احلديث: أبو علي بن شاذان ثقة، ومسعت أبا القاسم األزهري يقول
أيها : أيكم أبو علي بن شاذان ؟ فأشرنا إليه، فقال له: كنت يوماً حبضرة أيب علي بن شاذان فدخل شاب، فسلم، مث قال: يقول
سل عن أيب علي بن شاذان، فإذا لقيته، فاقره مين السالم، : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقال يل! يخ الش

ما أعرف يل عمالً أستحق به هذا، إال أن يكون صربي على قراءة احلديث وتكرير الصالة : وانصرف الشاب، فبكى الشيخ، وقال
  .ومل يلبث أبو علي بعد ذلك إال شهرين أو ثالثةً حىت مات: مث قال الكرماين. ا ذكرعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم كلم

  .تويف أبو علي يف سلخ عام مخسة وعشرين وأربع مئة، ودفن يف أول يوم من سنة ست وعشرين

  .عبد املنعم بن كليب: وآخر من روى عن رجل عنه

و الفتح بن البطي، أخربنا ابن خريون، أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا عبد أخربنا إمساعيل بن الفراء، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أب
اهللا بن إسحاق اخلراساين، حدثنا حممد بن سعدن حدثنا أبو زيد، حدثنا حممد ابن عمرو بن علقمة، حدثنا الزهري، عن عبيد اهللا، 

وسلم محار وحش وهو بالبيداء حمرم، فرده علي، أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة قال
  .أما إنا مل نرده عليك إال أنا حرم: فعرف ذلك يف وجهي، فقال

  .اتفقا عليه من غري وجه عن الزهري

  الاللكائي

  .د يف وقتهاإلمام احلافظ اود، املفيت أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسن بن منصور، الطربي الرازي، الشافعي الاللكائي، مفيد بغدا

مسع عيسى بن علي الوزير، وأبا طاهر املخلص، وجعفر بن فناكي الرازي، وأبا احلسن بن اجلندي، وعلي بن حممد القصار، والعالء 
  .بن حممد، وأبا أمحد الفرضي، وعدة

  .وتفقه بالشيخ أيب حامد، وبرع يف املذهب

  . أمحد بن علي الطريثيثي، ومكي الكرجي السالر، وعدةوابنه حممد بن هبة اهللا، وأبو بكر: أبو بكر اخلطيب: روى عنه

كان يفهم وحيفظ، وصنف كتاباً يف السنة، وعاجلته املنية، خرج إىل الدينور، فأدركه أجله ا يف شهر رمضان سنة : قال اخلطيب
  .مثان عشرة وأربع مئة

    

. غفر يل: ما فعل اهللا بك ؟ قال: ربي يف النوم، فقلترأيت هبة اهللا الط: حدثين علي بن احلسني بن جداء العكربي قال: مث قال

  .بالسنة: مباذا ؟ فقال كلمة خفية: قلت
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  .مل خيرج عنه شيء من احلديث إال اليسري: وقال شجاع الذهلي

  .قد روى عنه أبو بكر الطريثيثي كتابه يف شرح السنة: قلت

  الخرجاني

  .بن حممد بن احلسني، األصبهاين اخلرجاين، الرجل الصاحلالشيخ احملدث املسند الثقة، أبو احلسن، علي بن أمحد 

إبراهيم بن علي اهلجيمي، وأيب إسحاق بن محزة احلافظ، وإبراهيم بن فراس املكي، والقاضي أيب أمحد العسال، : رحل ومسع من
  .وأيب الشيخ، وعدة

ليم، وأمحد بن عبد الغفار بن أشته، وطائفة إمساعيل بن علي السيلقي، وروح بن حممد الراراين، وعمر بن حسن بن س: حدث عنه
  .سواهم

  .كتب إيل باإلجازة مبا يصح عندي من حديثه: وقال اخلطيب

  .وممن روى عنه احملدث أمحد بن حممد بن أيب بكر بن مردويه وغريه

  .خباء معجمة مفتوحة: وخرجان. ويعرف بعلي بن أيب حامد اخلرجاين

  .ة إحدى وعشرين بربابسن: وقيل. تويف سنة عشرين وأربع مئة

  .يقع لنا حديثه يف أربعني الرئيس الثقفي عنه

  : ومن طبقته

  أبو الحسين علي بن محمد

  .ابن أمحد، اجلرجاين جبيمني احلناطي املعلم

  .حدث عن أيب أمحد بن عدي، وطائفة

  .وبقي إىل حدود العشرين وأربع مئة

  .ذكرته للتمييز، ويعرف بابن عرفة

  الخرقاني

  .القدوة، أبو احلسن، علي بن أمحد، اخلرقاين البسطامي، من قرية خرقان بالتحريكوالزاهد، 

هو شيخ العصر، له الكرامات واألحوال، وكان يكري على يمة، مث فتح عليه، زاره حممود بن سبكتكني، فوعظه، : قال السمعاين
  .ومل يقبل منه شيئاً

  .ث وسبعني سنةتويف يوم عاشوراء سنة مخس وعشرين وأربع مئة عن ثال

  ابن زهر
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  .املفيت احملدث، أبو بكر، حممد بن مروان بن زهر، اإليادي اإلشبيلي

  .أخذ بقرطبة عن حممد بن معاوية األموي، وإسحاق بن إبراهيم، وأيب علي القايل، وحممد بن حارث القريواين

  .وكان من رؤوس املالكية، بصرياً باملذهب، أكثر الناس عنه

 اهللا اخلوالين، وأبو حممد بن خزرج، وعبد الرمحن بن حممد الطليطلي، وأبو حفص الزهراوي، وحامت بن حممد، أبو عبد: روى عنه
  .ومجاهر بن عبد الرمحن، وأبو املطرف بن سلمة

  .وعاش ستاً ومثانني سنة، وروى الكثري

  .تويف سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة

ئيس األطباء أيب العالء زهر بن عبد امللك، وجد جد العالمة أيب بكر حممد بن وهو والد شيخ الطب أيب مروان عبد امللك، وجد ر
  .عبد امللك، الذي بقي إىل سنة مخس وتسعني ومخس مئة

  القطان

  .احلافظ البارع اجلوال، أبو عبد الرمحن، حممد بن يوسف بن أمحد، النيسابوري، القطان، األعرج

  .ضي، وأيب عمر اهلامشي البصري، وأيب حممد بن النحاس املصري، وأمثاهلماحلاكم ابن البيع، وأيب أمحد الفر: روى عن

  .اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين: روى عنه

  .وقل ما خرج عنه. مات يف الكهولة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة

  ابن نجاح

  . كان من العلماء العاملني.اإلمام الزاهد، أبو احلسني، حيىي بن جناح القرطيب، موىل بين أمية، ويعرف بابن الفالس

صنف كتاب سبل اخلريات يف الرقائق، واشتهر عنه، وحدث به مبكة، محله عنه أبو حممد عبد اهللا بن سعيد الشنتجايل، وأبو يعقوب 
  .ابن محاد، وغريمها

  .تويف سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة

  الصباغ

  .الصباغالشيخ املسند، أبو بكر، حممد بن الطيب بن سعد، البغدادي 

  .مسع أبا بكر النجاد، وأبا بكر الشافعي

  .روى اخلطيب عن الوزير علي بن املسلمة أن هذا تزوج بأزيد من تسع مئة امرأة

  .مات سنة ثالث وعشرين وأربع مئة

  الفشيديزجي
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  .قاضي خبارى، نعمان زمانه، أبو علي، احلسني بن اخلضر بن حممد، البخاري احلنفي

الرأي، وقد قدم بغداد، وتفقه وناظر، ومسع من أيب الفضل الزهري، ومسع ببخارى من أيب عمرو حممد بن انتهت إليه إمامة أهل 
  .حممد بن صابر

  .وآخر من حدث عن سبطه علي بن حممد البخاري. وانتشر له التالمذة

، خال احلديث من فائدة، فكل إذا صريت ما نافيةً: فقال للمرتضى. ما تركنا صدقة: ناظره الشريف املرتضى الشيعي يف خرب: قيل
ما تركناه : ولكن ملا كان املصطفى خبالف األمة، بني ذلك، وقال. أحد يدري أن امليت يرثه أقرباؤه، وال تكون تركته صدقةً

  .صدقة

  .وأليب علي مساع من ابن شبويه، وجعفر بن فناكي

    

  .تويف يف شعبان سنة أربع وعشرين وأربع مئة

  ابن ذنين

  .وة العابد، أبو حممد، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عثمان بن سعيد بن ذنني، الصديف األندلسي الطليطليالعالمة القد

أبيه، وعبدوس بن حممد، وأيب عبد اهللا بن عيشون، وأيب جعفر بن عون اهللا، وأيب عبد اهللا بن مفرج، ومبصر عن أيب بكر : روى عن
وبالغرب عن أيب حممد بن أيب . ومبكة عن عبيد اهللا السقطي. محد بن عبيد الوشاءبن املهندس، وأيب الطيب بن غلبون، وحممد بن أ

  .زيد، والزمه

  .ورحل إىل بلده بعلم جم، فأكثر عنه الطليطليون، ورحل إليه من النواحي لعلمه وتأهله وتبتله وخشوعه واتباعه

صنف يف األمر باملعروف كتاباً، . احلق، ال خياف يف اهللا لومة الئموكان سنياً، أثرياً، ثبتاً، متحرياً، قواالً ب. كان جماب الدعوة: يقال
  .وكان مهيباً يف اهللا مطاعاً، ال خيتلف اثنان يف فضله، وكان خيدم كرمه بنفسه، ويتبلغ منه

  .تويف سنة أربع وعشرين وأربع مئة، وشيعه أمم ال حيصون رمحه اهللا

  ابن كردان

  . بن كردان، الواسطيإمام النحو، أبو القاسم، علي بن طلحة

  .قرأ عليهما كتاب سيبويه. تلميذ أيب علي الفارسي، وابن عيسى الرماين

  .وأهل واسط يتغالون فيه، ويرجحونه على ابن جين

  .عمل إعراباً للقرآن يف بضعة عشر جملداً، مث غسله قبل موته

  .وكان ديناً صيناً نزهاً

  .المأخذ عنه أبو الفتح بن خمتار، وحممد بن عبد الس

  .تويف سنة أربع وعشرين وأربع مئة: قال مخيس احلوزي
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  األردستاني

  .اإلمام احلافظ اجلوال، الصاحل العابد، أبو بكر، حممد بن إبراهيم ابن أمحد األردستاين

أيب الشيخ، وأيب بكر بن املقرىء، ويوسف القواس، وعمر بن شاهني، وعبد الوهاب الكاليب، : مسع من عدد كثري، وحدث عن
  .وتال على مجاعة. وحدث عنه بالصحيح، ولقي بعكا أبا زرعة املقرىء. والقاسم بن علقمة األري، وإمساعيل بن حاجب الكشاين

وروى عنه أبو نصر الشريازي املقرىء، . حممد بن عثمان القومساين، وابن ممان، وظفر بن هبة اهللا، وغريهم من اهلمذانيني: روى عنه
  .ه باحلفظوالبيهقي يف كتبه، ووصف

ما من رجل له حاجة من أمر الدنيا واآلخرة يزور قربه ويدعو إال : كان ثقةً، حيسن هذا الشأن، مسعت عدةً يقولون: قال شريويه
وجربت أنا ذلك، وقد حدث عنه يف سنة ثالث وتسعني وأربع مئة بصحيح البخاري عبد الغفار بن طاهر : قال. استجاب اهللا له

  .مذان

  .فات ابن عساكر ذكره يف تارخيههو ممن : قلت

وكان مع عمله باألثر قيماً بكتاب اهللا، رفيع الذكر، أخذ بالبصرة عن أمحد بن حممد بن العباس األسفاطي، وأمحد بن عبيد اهللا 
  .ويكىن أيضاً بأيب جعفر. النهرديري

  .مات سنة أربع وعشرين وأربع مئة

  الفارسي

  . املشاط، فمن أقران صاحب الترمجةفأما أبو بكر حممد بن إبراهيم الفارسي

  .أيب عمرو بن مطر ومجاعة: حدث عن

  .البيهقي أيضاً، وعلي بن أمحد األخرم: روى عنه

  .ال أعلم مىت تويف

  القاضي عبد الوهاب

لك بن هو اإلمام العالمة، شيخ املالكية، أبو حممد، عبد الوهاب بن علي ابن نصر بن أمحد بن حسني بن هارون بن أمري العرب ما
  .طوق، التغليب العراقي، الفقيه املالكي، من أوالد صاحب الرحبة

  .صنف يف املذهب كتاب التلقني، وهو من أجود املختصرات، وله كتاب املعرفة يف شرح الرسالة، وغري ذلك

عنه، مل نلق أحداً كتبت . كان ثقةً، روى عن احلسني بن حممد ابن عبيد العسكري، وعمر بن سبنك: ذكره أبو بكر اخلطيب، فقال
  .من املالكيني أفقه منه، ويل قضاء بادرايا وباكسايا

  : وخرج يف آخر عمره إىل مصر، واجتاز باملعرة فضيفه أبو العالء بن سليمان، وفيه يقول أبو العالء

 فحمدنا النّأي والسفرا بالدنا  والمالكي ابن نصٍر زار في سفٍر
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 ر الملك الضلّيل إن شعراوينش  إذا تفقّه أحيا مالكاً جدالً

  : وله أشعار رائقة، فمن ذلك

 وقالت تعالوا فاطلبوا اللّص بالحد  ونائمٍة قبلتها فتنبهت

فقلت لها إنّي فديتك غاصب  دوما حكموا في غاصٍب بسوى الر  

 أنت لم ترضي فألفاً على العد وإن  وكفّي عن أثيٍم ظالمةً خذيها

 كبد الجاني ألذّ من الشّهد على  عقل أنّهقصاص يشهد ال فقالت

    

 يساري وهي واسطة العقد وبانت  يميني وهي هميان خصرها وبانت

هد  فقالت ألم ُأخبر بأنّك زاهدفقلت بلى ما زلت أزهد في الز  

وله كتب كثرية .  منهأدركت عبد الوهاب ومسعته يناظر، وكان قد رأى القاضي األري ومل يسمع: قال أبو إسحاق يف الطبقات
  .خرج إىل مصر، وحصل له هناك حال من الدنيا باملغاربة: يف الفقه

  .فمات ا يف شهر صفر سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة وله ستون سنة. كان ذهابه إىل مصر إلفالس حلقه: وقيل

مات بواسط . وهو أبو احلسن حممد بن علي. وكان أخوه من الشعراء املذكورين، ويل كتابة اإلنشاء جلالل الدولة، مث نفذه رسوالً
  .يف سنة سبع وثالثني وأربع مئة

  .ومات أبومها يف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة

  ابن شبانة

  .الشيخ العدل الكبري، مسند مهذان، أبو سعيد، عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن بندار بن شبانة، اهلمذاين

  .وقع لنا من حديثه اجلزء الثاين

أيب القاسم عبد الرمحن بن عبيد، والفضل بن الفضل الكندي، وحممد بن عبد اهللا بن برزة، وحممد بن علي بن حممويه : يروي عن
  .النسوي، وأيب بكر القطيعي، ومجاعة

لرمحن حدثنا عنه عبد امللك بن عبد الغفار، وحممد ابن احلسني، وحممد بن طاهر العابد، وأمحد بن عبد ا: قال احلافظ شريويه
  .الروذباري، وسعد بن احلسن القصري، وأمحد بن طاهر القومساين، وأبو غالب أمحد ابن حممد بن القارىء العدل

  .وكان صدوقاً من أهل الشهادات، ومن تناء البلد، مات يف سنة مخس وعشرين وأربع مئة: قال

  .وتويف صاحبه أبو غالب بن القارىء سنة بضع ومخس مئة: قلت

  الذكواني
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امل احلافظ الرحال الثقة، أبو بكر، حممد بن أيب علي أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عمر بن حفص، اهلمداين الذكواين الع
  .األصبهاين املعدل

  .ولد سنة ثالث وثالثني وثالث مئة

 السمسار، وحممد ابن عبد اهللا بن جعفر بن فارس، وحممد بن أمحد الكشاين، والقاضي أيب أمحد العسال، وأمحد بن معبد: ومسع من
قاسم العسال، وأمحد بن حممد بن حيىي القصار، وأمحد بن بندار الشعار، وأيب إسحاق بن محزة احلافظ، وعبد اهللا بن احلسن بن 
م بندار املديين، وعاتكة بنت اإلمام أيب بكر بن أيب عاصم، وأيب القاسم الطرباين، وأيب بكر بن اجلعايب، وأيب بكر اآلجري، وإبراهي
بن حممد ابن إبراهيم الديبلي، وأمحد بن القاسم بن الريان اللكي املصري، وفاروق اخلطايب، وحممد بن إسحاق بن عباد التمار، 

  .وعدة

  .وله معجم يف جزءين يرويه عبد الرحيم بن الطفيل عن السلفي

 بن موسى بن مردويه، وإمساعيل بن علي أبو صادق حممد بن أمحد بن جعفر، واحملدث أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد: حدث عنه
السيلقي، وأبو نصر عبد الرمحن بن حممد السمسار، وعمر بن حسن بن سليم، وعلي بن الفضيل اليزدي، والفضل بن حممد احلداد، 

  .وأخوه أبو الفتح، وفضالن بن عثمان القيسي، وأبو العالء حممد بن عبد اجلبار الفرساين، وهؤالء من شيوخ السلفي

. شهد وحدث ستني سنة، ومسع مبكة والبصرة واألهواز والري، ومجع وصنف، وكان حسن اخللق، قومي املذهب: ل أبو نعيمقا

  .تويف يف غرة شعبان سنة تسع عشرة وأربع مئة

  .وقع لنا سبعة جمالس له: قلت

  أبو طاهر بن سلمة

  .ن بن حممد بن سلمة، الكعيب اهلمذاينالشيخ اإلمام احملدث، شيخ مهذان، أبو طاهر، احلسني بن علي ابن احلس

  .ولد سنة أربعني وثالث مئة

الفضل بن الفضل الكندي، وأيب بكر بن السين، وأيب بكر اإلمساعيلي، وأيب بكر القطيعي، وأيب أمحد عبد اهللا بن : وحدث عن
  .عدي، وأيب حبر الرباري، وأيب إسحاق املزكي، وأيب عمرو بن محدان

  .رفة حسنةوله رحلة واسعة ومع

أبو القاسم بن مندة، وحممد بن عيسى، وحممد بن احلسني الصويف، وأبو علي أمحد بن طاهر القومساين، وثابت بن عبد : روى عنه
كان صدوقاً، صحيح السماع، كثري : الرمحن الصائغ، وأبو طالب بن هشيم الصرييف، وعدة ممن لقيهم شريويه الديلمي، وقال

مضى الشيخ : ماذا ؟ قال: فقلت. غربت مشس أصحاب احلديث: ني بن شراعة يقول ملا مات أبو طاهرمسعت ثابت بن حس. الرحلة
  .أبو طاهر بن سلمة لسبيله

  .رمحه اهللا. تويف يف ذي القعدة سنة ست عشرة وأربع مئة

  الثعلبي
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  .ان أحد أوعية العلمك. اإلمام احلافظ العالمة، شيخ التفسري، أبو إسحاق، أمحد بن حممد ابن إبراهيم النيسابوري

  .وكتاب العرائس يف قصص األنبياء. له كتاب التفسري الكبري

    

  .الثعليب والثعاليب؛ وهو لقب له ال نسب: يقال له: قال السمعاين

حدث عن أيب بكر بن مهران املقرىء، وأيب طاهر حممد بن الفضل ابن خزمية، واحلسن بن أمحد املخلدي، وأيب احلسني اخلفاف، 
  .بكر بن هاىنء، وأيب حممد بن الرومي، وطبقتهموأيب 

  .وكان صادقاً موثقاً، بصرياً بالعربية، طويل الباع يف الوعظ

  .أبو احلسن الواحدي ومجاعة: حدث عنه

لك رأيت رب العزة يف املنام وهو خياطبين وأخاطبه، فكان يف أثناء ذ: قال األستاذ أبو القاسم القشريي: قال عبد الغافر بن إمساعيل
  .فالتفت فإذا أمحد الثعليب مقبل. أقبل الرجل الصاحل: أن قال الرب جل امسه

  .تويف الثعليب يف احملرم سنة سبع وعشرين وأربع مئة

وفيها مات أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد الكاتب، وحممد بن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد املزكي احملدث، وأبو عمرو حممد 
د الرزجاهي، والظاهر علي بن احلاكم صاحب مصر، واهليثم بن حممد بن عبد اهللا اخلراط، وأبو نصر منصور بن بن عبد اهللا بن أمح

  .رامش

  الثعالبي

  .أما الثعاليب العالمة شيخ األدب، فهو أبو منصور عبد امللك بن حممد ابن إمساعيل النيسابوري، الشاعر

  .تاب فقه اللغة، وكتاب سحر البالغةمصنف كتاب يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، وله ك

  .وكان رأساً يف النظم والنثر

  .مات سنة ثالثني وأربع مئة، وله مثانون سنة

  ابن منجويه

احلافظ اإلمام اود، أبو بكر، أمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم ابن منجويه، اليزدي األصبهاين، نزيل نيسابور، من احلفاظ األثبات 
  .املصنفني

اإلمام أيب بكر اإلمساعيلي، وإبراهيم بن عبد اهللا النيسابوري، وإمساعيل بن جنيد، وأيب بكر بن املقرىء، وأيب مسلم عبد حدث عن 
  .الرمحن بن شهدل، وأيب عبد اهللا بن مندة، وخلق كثري

  .وارحتل إىل خبارى ومسرقند وهراة وجرجان، ومل أره وصل إىل العراق

بن حممد األنصاري، وعبد الرمحن بن مندة، واحلسن بن تغلب الشريازي، وسعيد البقال، وعلي ابن أبو إمساعيل عبد اهللا : حدث عنه
  .أمحد األخرم، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر اخلطيب، وأبو بكر البيهقي، وخلق
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  .حدثنا أبو بكر أمحد بن علي األصبهاين أحفظ من رأيت من البشر: قال أبو إمساعيل األنصاري

فأما احلافظ، فأمحد بن علي بن منجويه، وأما نصف حافظ، : رأيت يف سفري وحضري حافظاً ونصف حافظ: اعيلوقال أبو إمس
  .فاجلارودي

كتب عنه عمي عبد الرمحن بن مندة كتاب السنن له، الذي عمله على هيئة سنن أيب داود، وكان يثين عليه : قال حيىي بن مندة
  .ة للحسن بن سفيانمسعت منه املسندات الثالث: وقال. كثرياً

  .قد صنف ابن منجويه على الصحيحني مستخرجاً، وعلى جامع أيب عيسى وسنن أيب داود: قلت

  .مات يوم اخلميس خامس احملرم سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وله إحدى ومثانون سنة

، وأبو طاهر عبد الغفار بن حممد وفيها مات شيخ احلنفية أبو احلسني القدوري، وأبو بكر أمحد بن حممد بن الصقر ابن النمط
املؤدب، وأبو عمرو عثمان بن حممد بن دوست العالف، والقدوة أبو احلسن علي بن حممد احلنائي بدمشق، وأبو عبد اهللا بن باكويه 

احلسن بن الشريازي الصويف، وشاعر وقته مهيار الديلمي، وصلة بن املؤمل البغدادي مبصر، والعالمة صاحب اخلط الفائق؛ أبو علي 
شهاب العكربي احلنبلي، وشيخ الفالسفة الرئيس أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا، وشيخ احلنابلة أبو علي بن أيب موسى 

  .اهلامشي

  النجيرمي

  .لغوي مصر، أبو يعقوب، يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن خرزاذ البصري، من أهل بيت علم وعربية

  .ب اآلداب، بصرياً مبعانيها، وكان أمسر، كث اللحيةوكان عالمةً متقناً، راويةً لكت

  .قرية من أعماهلا: وقيل. حملة بالبصرة: وجنريم

  .مات يف سنة ثالث وعشرين وأربع مئة عن مثان وسبعني سنة، رمحه اهللا

  المفسر

  .الشيخ اإلمام، أبو نصر، منصور بن احلسني بن حممد بن أمحد، النيسابوري املفسر

  .س األصم، وكاد أن ينفرد بهمسع من أيب العبا

  .أبو إمساعيل األنصاري، وعبد الواحد بن القشريي، ومجاعة: حدث عنه

  .وعمر دهراً طويالً. وقد مسع أيضاً من أيب احلسن الفارسي، واحلافظ أبو علي النيسابوري

  .وتويف سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة، قبل وفاة الطرازي بيسري، فهو من طبقه، فليضم إليه

  القومساني

  .الشيخ العامل الثقة، أبو منصور، حممد بن أمحد بن حممد بن مزدين، القومساين اهلمذاين
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أبيه، وعبد الرمحن اجلالب، وعبد الرمحن بن عبيد، وعمرو بن حسني الصرام، وأوس بن أمحد، وأيب علي الرفاء، وأيب : حدث عن
  .جعفر ابن برزة، والفضل بن الفضل الكندي

نه طاهر، وحفيدة أبو علي أمحد بن طاهر بن حممد، وابن أخيه أبو الفضل حممد بن عثمان، وأبو الطاهر أمحد بن عبد اب: وعنه
  .الرمحن الروذباري، وخلق سواهم

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وعشرين وأربع مئة. ثقة صدوق: قال شريويه

  حمزة بن محمد

  .هر، البغدادي الدقاقابن طاهر، احلافظ املفيد احملدث، أبو طا

  .366ولد سنة 

  .ومسع أبا احلسني بن املظفر، وأبا احلسن الدارقطين، وأبا حفص ابن شاهني وطبقتهم

  .كتبنا عنه، وكان صدوقاً، فهماً عارفاً: قال اخلطيب

  .ما اجتمعت قط مع محزة بن حممد ففارقته إال بفائدة علم: وقال الربقاين

شرين وأربع مئة، وحدثين حممد بن حيىي الكرماين وابن جدا أما رأيا محزة بن حممد بن طاهر يف مات سنة أربع وع: قال اخلطيب
  .النوم، فأخربمها أن اهللا رضي عنه

وفيها مات شيخ احلنفية وقاضي خبارى؛ أبو علي احلسني بن اخلضر الفشيديزجي، واإلمام القدوة أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن 
  .، وأبو نصر حممد بن عبد العزيز بن شنبويهبن ذنني الطليطلي

  ابن الحذاء

  .العالمة احملدث، أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي بن أمحد، التميمي القرطيب، املالكي، ابن احلذاء

يب حممد بن علي األدفوي، وأ: أمحد بن ثابت التغليب، وأيب عيسى الليثي، وابن القوطية، وابن عون اهللا، وحج، فسمع من: روى عن
  .القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا اجلوهري، وعدة

  .صحب أبا حممد األصيلي. وكان بصرياً بالفقه واحلديث

صنف كتاب اإلنباه عن أمساء اهللا، وأوصى أن يدفن . كان أليب علم باحلديث والفقه والتعبري: قال ولده أبو عمر أمحد بن احلذاء
ويل قضاء إشبيلية مث سرقسطة، وا مات يف رمضان سنة . اب سري اخلطباء جملدينعلى صدره، وكتاب الرؤيا يف عشرة أسفار، وكت

  .وأبو عمر بن عبد الرب، وحامت ابن حممد، وأبو عمر بن مسيق، وآخرون: الصاحبان: روى عنه. ست عشرة وأربع مئة

  النعيمي

  .عيم، النعيمي البصري الشافعي، نزيل بغداداإلمام احلافظ املتقن األديب، أبو احلسن، علي بن أمحد بن احلسن بن حممد بن ن

أمحد بن حممد بن العباس األسفاطي، وأمحد بن عبيد اهللا النهرديري، وحممد بن عدي بن زحر املنقري، وعلي بن عمر : حدث عن
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مد بن املظفر، احلريب السكري، وأيب أمحد العسكري، وحممد بن أمحد بن محاد الكويف احلافظ، وعبد اهللا بن اليسع األنطاكي، وحم
  .والدارقطين

  .كتبت عنه، وكان حافظاً عارفاً متكلماً شاعراً، حدث عنه الربقاين يف مجعه حلديث الثوري: قال اخلطيب

مل أر ببغداد أحداً أكمل من النعيمي، قد مجع معرفة احلديث والكالم واألدب، ودرس شيئاً من فقه : ومسعت الصوري يقول: قال
  .هو كامل يف كل شيء لوال بأو فيه: لربقاين يقولوكان ا: قال. الشافعي

وضع النعيمي على ابن املظفر حديثاً لشعبة، فتنبه أصحاب احلديث على ذلك، فخرج النعيمي : وحدثين األزهري قال: قال اخلطيب
  .عن بغداد، وغاب حىت مات ابن املظفر، ومات من عرف قصته، مث عاد إىل بغداد

  .ثمانني سنة ثالث وعشرين وأربع مئةمات النعيمي وهو يف عشر ال

أخربنا أبو اليمن الكندي، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربين علي بن أمحد : كتب إلينا املسلم بن عالن
سن املروزي، النعيمي، حدثنا حممد بن أمحد بن الفيض األصبهاين ثقة، حدثنا علي بن عبد احلميد الغضائري، حدثنا احلسني بن احل

إمنا جعل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا بشر بن السري، عن سفيان، عن عبيد اهللا، عن القاسم، عن عائشة قالت
  .الطواف بالبيت والسعي إلقامة ذكر اهللا عز وجل

  .الثوري، عن عبيد اهللا بن أيب زياد، عن القاسم: صوابه

  : ومن شعر النعيمي املشهور له

 القناعة شبعاً وريا كفتك  أظمأتك أكفّ الّلئام إذا

 وهامة همته في الثّريا  فكن رجالً رجله في الثّرى

 بما في يديه أبيا تراه  لنائل ذي ثروٍة أبياً

ا دون  إراقة ماء الحياة فإنإراقة ماء المحي 

  األرموي

  .د بن حممد، األرموياحلافظ اإلمام اجلوال، أبو النجيب، عبد الغفار بن عبد الواح

  .مسع ابن نظيف مبصر، وأمحد بن عبد اهللا احملاملي ببغداد، وأبا نعيم بأصبهان

    

  .اخلطيب، والكتاين، وجنا بن أمحد: روى عنه

  .جاور مبكة، فأكثر عن أيب ذر، ورجع إىل الشام، فمات بني دمشق والرحبة، يف شوال سنة ثالث وثالثني وأربع مئة: قال اخلطيب

  .مات قبل حني الرواية شاباً.  احلبال أنه تويف سنة ست ومخسني، فغلطوذكر

  عمر بن إبراهيم
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  .ابن إمساعيل، احلافظ القدوة، أبو الفضل بن أيب سعيد، اهلروي، الزاهد، خال شيخ اإلسالم أيب عثمان الصابوين

 العسكري، وعدةً ببغداد، وعلي بن عبد الرمحن مسع عبد اهللا بن عمر بن علك اجلوهري، وطبقته مبرو، واحلسني ابن حممد بن عبيد
  .البكائي بالكوفة، وأبا بكر اإلمساعيلي جبرجان، وبشر بن أمحد بإسفرايني، وأبا عمرو بن محدان بنيسابور، وأمثاهلم

  .وكان مقدماً يف العلم والعمل والزهد والورع

نصاري، وحممد بن علي العمريي الزاهد، وعبد األعلى بن عبد ابن أخته أبو عثمان، وأبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد األ: حدث عنه
  .الواحد املليحي، وآخرون

  .وكان حمدث هراة وشيخها

  .وكان أبوه من كبار العلماء، تويف سنة تسعني وثالث مئة

  .وتويف أبو الفضل الزاهد يف ذي احلجة سنة مخس وعشرين وأربع مئة، من أبناء الثمانني

د بن علي بن مصعب التاجر، ومسند العراق أبو علي بن شاذان البزاز، وسفيان بن حممد بن حسنكويه وفيها مات أبو بكر حمم
السفياين، وعبد الرمحن بن حممد بن حيىي بن ياسر اجلوبري، وأبو نصر عبد الوهاب بن عبد اهللا املري، وأبو بكر أمحد بن حممد بن 

  .مد بن عبد اهللا بن شبانه، وزاهد وقته أبو احلسن علي بن أمحد اخلرقاينأمحد بن غالب الربقاين، وأبو سعيد عبد الرمحن بن حم

  ابن مصعب

الشيخ األمني، أبو بكر، حممد بن علي بن إبراهيم بن مصعب بن عبيد اهللا بن مصعب بن إسحاق، ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا 
  .شايخعليه وسلم؛ طلحة بن عبيد اهللا، التيمي، األصبهاين، التاجر، بقية امل

  .ولد سنة نيف وثالثني وثالث مئة

ومسع عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، وأمحد بن جعفر السمسار، وشاكر بن عمر املعدل، وحممد بن أمحد بن احلسن 
  .الكسائي، وسليمان الطرباين، ومجاعةً

وأبو سعد حممد بن حممد املطرز، وأبو علي أبو العباس أمحد بن حممد بن بشرويه، وأبو الفتح أمحد ابن حممد احلداد، : حدث عنه
  .أمحد بن حممد بن شهريار، واملقرىء أبو علي احلداد، وعدة

  .وكان من كرباء أهل أصبهان، له أوقاف كثرية، وهو عم أم احلافظ إمساعيل بن حممد التيمي؛ مصنف الترغيب والترهيب

  .لتسعني، رمحه اهللاتويف يف ربيع األول، سنة مخس وعشرين وأربع مئة، وقد ناطح ا

قرأنا على إسحاق بن طارق، أخربنا ابن خليل، أخربن مسعود اجلمال، ونبأين أمحد بن سالمة، عن مسعود، أخربنا أبو علي احلداد، 
أخربنا أبو بكر حممد بن علي القرشي سنة أربع وعشرين وأربع مئة، حدثنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد، حدثنا أيب، حدثنا حممد بن 

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال: عالء، حدثنا معاوية بن هشام، عن محزة الزيات، عن عدي بن ثابت، عن أيب حازم، عن أيب هريرةال
تفرد . "اذْكُرين يف نفِْسك أَذْكُرك يف نفْسي، اذْكُرين يف مٍأل من الناِس أَذْكُرك يف مٍأل خيٍر منهم: يا ابن آدم: "يقول اهللا: عليه وسلم
  .به معاوية
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  ابن بشران

الشيخ اإلمام، احملدث الصادق، الواعظ املذكر، مسند العراق؛ أبو القاسم، عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران بن حممد بن 
  .بشران ابن مهران، األموي موالهم البغدادي، صاحب األمايل الكثرية

  .مولده يف شوال سنة تسع وثالثني وثالث مئة

  .الكثري هو وأخوه أبو احلسني بن بشران املعدل من مجاعةومسع 

أيب بكر النجاد، وأيب سهل بن زياد، ومحزة الدهقان، وأمحد بن الفضل بن خزمية، وعبد اهللا بن حممد الفاكهي املكي، : حدث عن
 روبا، وعبد الباقي بن قانع، ودعلج السجزي، وأيب بكر الشافعي، وعمر بن حممد اجلمحي، وأيب بكر اآلجري، وعبد اخلالق بن أيب

  .وأمحد بن نيخاب الطييب، وأيب علي بن الصواف، واحلسن بن اخلضر األسيوطي، وأمحد بن إبراهيم الكندي، والقطيعي

    

اخلطيب، والكتاين، وأبو القاسم بن أيب العالء، وأبو الفضل بن خريون، وحممد بن سليمان بن لوبا، وحممد بن أمحد بن : حدث عنه
رية، وأبو غالب حممد بن عبد العزيز، وحممد بن املنذر بن طيبان، وأبو نصر أمحد بن احلسن املزرر، وأبو احلسن علي بن اخلل، الفق

وأبو منصور حممد بن أمحد اخلياط، وأبو اخلطاب بن اجلراح، وأبو سعد األسدي، وأبو غالب بن الباقالين، وعلي بن أمحد بن 
  .فتحان الشهرزوري، وخلق كثري

مات يف ربيع اآلخر، سنة ثالثني وأربع مئة، وأوصى أن يدفن جبنب الشيخ أيب . كتبنا عنه، وكان ثقةً ثبتاً صاحلاً: قال اخلطيب
  .رمحه اهللا. طالب املكي، وكان اجلمع يف جنازته يتجاوز احلد، ويفوت اإلحصاء

أخربنا أبو : ربنا أبو ياسر اخلياط وأبو سعد األسدي قاالأخربنا حسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخ
القاسم ابن بشران، أخربنا أمحد بن الفضل بن خزمية، حدثنا حممد بن إمساعيل الترمذي، حدثنا حممد بن عيسى الطباع، حدثنا 

! يا رسول اهللا : قيل: قالهشيم، حدثنا منصور، عن علي بن زيد، عن أيب خالد، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .إن الذي أمشاهم على أقدامهم ميشيهم على وجوههم: كيف ميشون على وجوههم ؟ قال

  المنيني

  .عاش بضعاً ومثانني سنة. اإلمام املقرىء، خطيب منني، أبو بكر، حممد بن رزق اهللا ابن عبيد اهللا بن أيب عمرو املنيين، األسود

  . اهللا حممد بن إبراهيم بن مروان، واحلسني بن أمحد بن أيب ثابت، وأبا علي بن آدممسع علي بن أيب العقب، وأبا عبد

  .أبو الوليد الدربندي، وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن أيب العالء، وآخرون: روى عنه

  .مل يكن يف مجيع الشام من يكىن بأيب بكر غريه، وكان ثقةً: قال الدربندي

  .صر منذ متلك بنو عبيد أحد يكىن بأيب بكر، وكانت الدنيا تغلي م رفضاً وجهالًوكذا مل ين يوجد مب: قلت

  .مات أبو بكر سنة ست وعشرين وأربع مئة

  .وفيها مات العالمة شيخ البالغة أمحد بن عبد امللك بن شهيد األندلسي، وإبراهيم بن جعفر بن أيب الكرام مبصر
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  أبو نعيم

اق بن موسى بن مهران، اإلمام احلافظ، الثقة العالمة، شيخ اإلسالم، أبو نعيم، املهراين، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسح
  .األصبهاين، الصويف، األحول، سبط الزاهد حممد بن يوسف البناء، وصاحب احللية

  .ولد سنة ست وثالثني وثالث مئة

ندين، فأجاز له من الشام خيثمة بن سليمان بن حيدرة، وكان أبوه من علماء احملدثني والرحالني، فاستجاز له مجاعةً من كبار املس
ومن نيسابور أبو العباس األصم، ومن واسط عبد اهللا بن عمر بن شوذب، ومن بغداد أبو سهل بن زياد القطان، وجعفر بن حممد 

  .بن نصري اخللدي، ومن الدينور أبو بكر بن السين، وآخرون

د بن فارس، يف سنة أربع وأربعني وثالث مئة، ومن القاضي أيب أمحد العسال، وأمحد ومسع من أيب حممد عبد اهللا بن جعفر بن أمح
بن بندار الشعار، وأمحد بن معبد السمسار، وأمحد بن حممد القصار، وعبد اهللا بن احلسن بن بندار املديين، وأمحد بن إبراهيم ابن 

إسحاق بن محزة، وأيب القاسم الطرباين، وعبد اهللا بن حممد ابن يوسف التيمي، واحلسن بن سعيد بن جعفر العباداين املطوعي، وأيب 
إبراهيم العقيلي، وأيب مسلم عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن سياه، وحممد بن معمر بن ناصح الذهلي، واحلافظ حممد بن عمر 

بن اهليثم األنباري، وأمحد بن يوسف اجلعايب قدم عليهم، وأيب الشيخ بن حيان، وابن املقرىء، وخلق كثري بأصبهان، ومن أيب بكر 
بن خالد النصييب، وأيب علي بن الصواف، وأيب حبر بن كوثر الرباري، وعبد الرمحن بن العباس؛ والد املخلص، وعيسى بن حممد 

بري الطوماري، وخملد بن جعفر الدقيقي، وأيب بكر القطيعي، وطبقتهم ببغداد، وحبيب بن احلسن القزاز، وفاروق بن عبد الك
اخلطايب، وعبد اهللا بن جعفر بن إسحاق اجلابري، وأمحد بن احلسن بن القاسم بن الريان اللكي، وحممد بن علي بن مسلم العامري، 

وطبقتهم بالبصرة، وإبراهيم بن عبد اهللا بن أيب العزائم، وأيب بكر عبد اهللا بن حيىي الطلحي، وعدة بالكوفة، ومن أيب عمرو ابن 
  . احلاكم، وحسينك التميمي، وخلق بنيسابور، وأمحد بن إبراهيم الكندي، وأيب بكر اآلجري، وغريمها مبكةمحدان، وأيب أمحد

    

وعمل معجم شيوخه، وكتاب احللية، واملستخرج على الصحيحني، وتاريخ أصبهان، وصفة اجلنة، وكتاب دالئل النبوة، وكتاب 
  .صنفاته كثرية جداًفضائل الصحابة، وكتاب علوم احلديث، وكتاب النفاق وم

كوشيار بن لياليزور اجليلي ومات قبله بأزيد من ثالثني سنة، وأبو سعد املاليين ومات قبله بثمانية عشر عاماً، وأبو بكر : روى عنه
 بن بن أيب علي اهلمداين، وأبو بكر اخلطيب، وأبو علي الوخشي، وأبو صاحل املؤذن، وأبو بكر حممد بن إبراهيم املستملي، وسليمان

إبراهيم احلافظ، وهبة اهللا بن حممد الشريازي، ويوسف بن احلسن التفكري، وعبد السالم بن أمحد القاضي، وحممد بن عبد اجلبار 
ابن ييا، وأبو سعد حممد بن حممد املطرز، وحممد بن عبد الواحد ابن حممد الصحاف، وحممد بن عبد اهللا األدمي الفقيه، وأبو غالب 

بن أيب الرجاء القاضي، وأبو الفضائل حممد بن أمحد بن يونس، وحممد بن سعد بن ممك العطار، وأبو سعد حممد حممد بن عبد اهللا 
ابن سرفرتج، وأبو منصور حممد بن عبد اهللا بن مندويه الشروطي، واألديب حممد بن حممود الثقفي، وحممد بن الفضل بن كندوج، 

حسني بن حممد ابن زيله، وأبو طالب أمحد بن الفضل الشعريي، وأمحد بن منصور وحممد بن علي بن حممد بن املرزبان، وحممد بن 
القاص، وأبو الفتح أمحد بن حممد بن أمحد بن رشيد األدمي، وأبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن حممد التيمي اللبان، وإمساعيل بن احلسن 



الذهيب-سري أعالم النبالء  3250  

قاين، ومحد بن علي الباهلي الدالل، وأبو العالء محد بن عمر العلوي، وأبو نصر إمساعيل بن احملسن بن طراق، وبندار بن حممد اخلل
الشرايب، ومحد بن حممد التاجر، ومحد بن حممود البقال، وأبو العالء حسني بن عبيد اهللا الصفار، وحيدر بن احلسن السلمي، وخالد 

، وسعيد بن حممد بن عبد اهللا التميمي، ابن عبد الواحد التاجر، وأبو بكر ذو النون بن سهل األشناين، وزكريا ابن حممد الكاتب
وأبو زيد سعد بن عبد الرمحن الصحاف، وسهل بن حممد املغازيل، وصاحل ابن عبد الواحد البقال، وأبو علي صاحل بن حممد 

صيب احلالوي، الفاجباين، وعبد اهللا بن عبد الرزاق بن ررا، وأبو زيد عبيد اهللا بن عبد الواحد اخلرقي، وأبو حممد عبيد اهللا بن اخل
وأبو الرجاء عبيد اهللا بن أمحد، وأبو طاهر عبد الواحد بن أمحد الشرايب، وعبد اجلبار بن عبد اهللا بن فورويه الصفار، وأبو طاهر 

علي بن عبد الواحد ابن فاذشاه، وعلي بن أمحد الربجي، وغامن بن حممد بن عبيد اهللا الربجي، وعباد بن منصور املعدل، والفضل بن 
 الواحد، والفضل ابن عمر بن سهلويه، وأبو طاهر احملسد بن حممد، ومبشر بن حممد اجلرجاين الواعظ، وأبو علي احلداد، وأخوه عبد

  .أبو الفضل محد، وخلق كثري من مشيخة السلفي خامتتهم بعد احلداد أبو طاهر عبد الواحد بن حممد الدشتج الذهيب

  .يف الدنيا بشيء كثري من العوايل، وهاجر إىل لقيه احلفاظوكان حافظاً مربزاً عايل اإلسناد، تفرد 

مل أر أحداً أطلق عليه اسم احلفظ غري رجلني؛ أبو نعيم األصبهاين وأبو : مسعت أبا بكر اخلطيب يقول: قال أبو حممد السمرقندي
  .حازم العبدويي

مل يصنف مثل : من حدثه عنه، وهم حنو الثمانني، وقالمجع شيخنا أبو طاهر السلفي أخبار أيب نعيم وذكر : قال ابن املفضل احلافظ
  .كتابه حلية األولياء، مسعناه من أيب املظفر القاساين عنه سوى فوت يسري

كان أبو نعيم يف وقته مرحوالً إليه، ومل يكن يف أفق من اآلفاق أسند وال أحفظ منه، كان حفاظ : قال أمحد بن حممد بن مردويه
، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إىل قريب الظهر، فإذا قام إىل داره، رمبا كان يقرأ عليه يف الدنيا قد اجتمعوا عنده

  .الطريق جزء، وكان ال يضجر، مل يكن له غداء سوى التصنيف والتسميع

يوجد شرقاً وال غرباً أعلى بقي أبو نعيم أربع عشرة سنةً بال نظري، ال : كان أصحاب احلديث يقولون: قال محزة بن العباس العلوي
  .ملا صنف كتاب احللية محل الكتاب إىل نيسابور حال حياته، فاشتروه بأربع مئة دينار: وكانوا يقولون. منه إسناداً، وال أحفظ منه

أمحد حدثنا عبد الواحد بن : روى أبو عبد الرمحن السلمي مع تقدمه عن رجل، عن أيب نعيم، فقال يف كتاب طبقات الصوفية: قلت
  .اهلامشي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن علي بن حبيش املقرىء ببغداد، حدثنا أمحد بن حممد بن سهل األدمي فذكر حديثاً

    

حضرت جملس أيب بكر بن أيب علي الذكواين املعدل يف : مسعت أبا العالء حممد بن عبد اجلبار الفرساين يقول: قال أبو طاهر السلفي
وكان أبو نعيم يف ذلك الوقت مهجوراً . من أراد أن حيضر جملس أيب نعيم، فليقم: ا فرغ من إمالئه، قال إنسانصغري مع أيب، فلم

بسبب املذهب، وكان بني األشعرية واحلنابلة تعصب زائد يؤدي إىل فتنة، وقيل وقال، وصداع طويل، فقام إليه أصحاب احلديث 
  .بسكاكني األقالم، وكاد الرجل يقتل

  .ؤالء بأصحاب احلديث، بل فجرة جهلة، أبعد اهللا شرهمما ه: قلت

ذكر الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن حممد األصبهاين عمن أدرك من شيوخ أصبهان أن السلطان : قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر
يل، فقتلوه، فرجع السلطان حممود بن سبكتكني ملا استوىل على أصبهان، أمر عليها والياً من قبله، ورحل عنها، فوثب أهلها بالوا
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إليها، وآمنهم حىت اطمأنوا، مث قصدهم يف يوم مجعة وهم يف اجلامع، فقتل منهم مقتلةً عظيمةً، وكانوا قبل ذلك منعوا احلافظ أبا 
  .نعيم من اجللوس يف اجلامع، فسلم مما جرى عليهم، وكان ذلك من كرامته

سألت حممد بن إبراهيم العطار : رأيت خبط أيب بكر اخلطيب: مناطي يقولمسعت عبد الوهاب األ: وقال حممد بن طاهر املقدسي
هو : أخرج إيل كتاباً، وقال: كيف قرأته على أيب نعيم، وكيف رأيت مساعه ؟ فقال: مستملي أيب نعيم، عن جزء حممد بن عاصم

  .من غري أن يبني. أخربنا: ن يقول يف اإلجازةقد رأيت أليب نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أ: مث قال اخلطيب. مساعي، فقرأته عليه

هذا الكتاب : جزء حممد بن عاصم قد رواه األثبات عن أيب نعيم، واحلافظ الصادق إذا قال: قال احلافظ أبو عبد اهللا ابن النجار
  .مساعي، جاز أخذه عنه بإمجاعهم

كتب : ويقول. كتب إيل اخللدي: عيم، وكثرياً ما يقولإىل آخره، هذا شيء قل أن يفعله أبو ن... كان يتساهل: قول اخلطيب: قلت
ولكين رأيته يقول يف شيخه عبد اهللا بن جعفر بن فارس الذي مسع . إيل أبو العباس األصم، وأخربنا أبو امليمون بن راشد يف كتابه

ن مما هو له باإلجازة، مث إطالق فيوهم أنه مسعه، ويكو. أخربنا عبد اهللا بن جعفر فيما قرىء عليه: منه كثرياً وهو أكرب شيخ له
وإذا أطلق ذلك أبو نعيم يف . اإلخبار على ما هو باإلجازة مذهب معروف قد غلب استعماله على حمدثي األندلس، وتوسعوا فيه

  .مثل األصم وأيب امليمون البجلي والشيوخ الذين قد علم أنه ما مسع منهم بل له منهم إجازة، كان له سائغاً، واألحوط جتنبه

رأيت أصل : وجدت خبط أيب احلجاج بن خليل أنه قال: حدثين أبو احلجاج الكليب احلافظ أنه رأى خط احلافظ ضياء الدين قال
  .مساع احلافظ أيب نعيم جلزء حممد بن عاصم

 يعفو عنه أعظم من فبطل ما ختيله اخلطيب، وتومهه، وما أبو نعيم مبتهم، بل هو صدوق عامل ذا الفن، ما أعلم له ذنباً واهللا: قلت
  .روايته لألحاديث املوضوعة يف تواليفه، مث يسكت عن توهيتها

مل يسمع أبو نعيم مسند : مسعت أبا احلسني القاضي، مسعت عبد العزيز النخشيب يقول: قال احلافظ أبو زكريا حيىي بن أيب عمرو
قد وهم يف هذا، فأنا رأيت نسخة : احلافظ ابن النجاراحلارث بن أيب أسامة بتمامه من أيب بكر بن خالد، فحدث به كله، فقال 

مسع مين فالن إىل آخر مساعي من هذا املسند من ابن خالد، وميكن أن يكون روى الباقي : الكتاب عتيقةً وخط أيب نعيم عليها يقول
  : باإلجازة، مث قال

 يصل الرجم إلى النّجم لم  لو رجم النّجم جميع الورى

د اهللا بن مندة يقذع يف املقال يف أيب نعيم ملكان االعتقاد املتنازع فيه بني احلنابلة وأصحاب أيب احلسن، ونال قد كان أبو عب: قلت
  .نسأل اهللا السماح. أبو نعيم أيضاً من أيب عبد اهللا يف تارخيه، وقد عرف وهن كالم األقران املتنافسني بعضهم يف بعض

صاحلةً إىل الشام من تواليف أيب نعيم ورواياته، أخذها عنهما شيوخنا، وعند شيخنا أيب وقد نقل احلافظان ابن خليل والضياء مجلةً 
  .احلجاج من ذلك شيء كثري باإلجازة العالية كاحللية، واملستدرك على صحيح مسلم

  .مات أبو نعيم احلافظ يف العشرين من احملرم سنة ثالثني وأربع مئة وله أربع وتسعون سنة

    

أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد بن :  علي وسليمان بن قدامة قاالأخربنا احلسن بن
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أخربنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا أبو : مردويه، ومحد بن سهلويه الشرايب، وأبو طالب أمحد بن الفضل الشعريي، وأبو علي احلداد قالوا
بد اهللا احلضرمي، حدثنا عبادة بن زياد، حدثنا يونس بن أيب يعفور، عن أبيه، مسعت ابن عمر إسحاق بن محزة، حدثنا حممد بن ع

  .كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سيب ونسيب: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يقول

ور اجلمال وأنبأين ابن سالمة عن اجلمال، أخربنا أمحد بن حممد اآلمني غري مرة، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا مسعود بن أيب منص
أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي القصار، حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل، 

  .طوىب ملن كان عيشه كفافاً وقوله سداداً: مسعت أيب، مسعت سفيان، مسعت الزهري، مسعت ابن املسيب يقول

ت معه يف سنة ثالثني مسند العراق؛ أبو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران الواعظ، ومسند األندلس أبو عمرو وما
أمحد بن حممد بن هشام بن جهور له إجازة اآلجري، وشيخ التفسري أبو عبد الرمحن إمساعيل بن أمحد احلريي الضرير، وصاحب 

مد بن إمساعيل الثعاليب، والعالمة أبو احلسن علي بن إبراهيم احلويف املصري؛ صاحب كتاب اآلداب أبو منصور عبد امللك بن حم
  .اإلعراب، والعالمة أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الفاسي شيخ املالكية بالقريوان

  البرقاني

د بن أمحد بن غالب، اخلوارزمي، مث الربقاين اإلمام العالمة الفقيه، احلافظ الثبت، شيخ الفقهاء واحملدثني، أبو بكر، أمحد بن حمم
  .الشافعي، صاحب التصانيف

أيب العباس بن محدان احلريي النيسابوري أخي أيب عمرو، حدثه عن حممد بن : مسع يف سنة مخسني وثالث مئة خبوارزم من
ومسع راة من أيب الفضل بن . ينيالضريس، والكبار، ومسع ا من حممد بن علي احلساين، وأمحد بن إبراهيم بن جناب اخلوارزم

وببغداد من أيب علي بن الصواف، وحممد بن جعفر . وجبرجان من اإلمام أيب بكر اإلمساعيلي، وأيب أمحد بن الغطريف. مخريويه
ور من البندار، وأيب حبر بن كوثر، وأمحد بن جعفر اخلتلي، وأيب بكر القطيعي، وأيب حممد بن ماسي، وابن كيسان، وخلق، وبنيساب

ومبصر من احلافظ عبد الغين، وعبد الرمحن بن . وبدمشق من أيب بكر بن أيب احلديد. أيب عمرو بن محدان، وأيب أمحد احلاكم، وعدة
  .عمر املالكي

أبو عبد اهللا الصوري، وأبو بكر البيهقي، وأبو بكر اخلطيب، والفقيه أبو إسحاق الشريازي، وسليمان بن إبراهيم : حدث عنه
 وأبو القاسم علي بن أيب العالء املصيصي، وأبو طاهر أمحد بن احلسن الكرجي، وأبو الفضل بن خريون، وحيىي بن بندار احلافظ،

  .واستوطن بغداد دهراً. البقال، وحممد بن عبد السالم األنصاري، وعبد العزيز بن أمحد الكتاين، وعدد كثري

مل نر يف شيوخنا أثبت منه، عارفاً بالفقه، له حظ من علم العربية، كثري احلديث، كان الربقاين ثقةً ورعاً ثبتاً فهماً، : قال اخلطيب
صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم، ومجع حديث سفيان الثوري، وأيوب، وشعبة، وعبيد اهللا بن عمر، 

ىل حني وفاته، ومات وهو جيمع حديث مسعر، وعبد امللك بن عمري، وبيان بن بشر، ومطر الوراق، وغريهم، ومل يقطع التصنيف إ
ادع اهللا تعاىل أن يرتع شهوة : وكان حريصاً على العلم، منصرف اهلمة إليه، مسعته يقول يوماً لرجل من الفقهاء معروف بالصالح

  .احلديث من قليب، فإن حبه قد غلب علي، فليس يل اهتمام إال به

  .ا مات ذهب هذا الشأنالربقاين إمام، إذ: قال أبو القاسم األزهري
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: وسألت األزهري. ما رأيت يف أصحاب احلديث أكثر عبادة من الربقاين: مسعت حممد بن حيىي الكرماين الفقيه يقول: قال اخلطيب

  .هو نسيج وحده: وذكره أبو حممد احلسن بن حممد اخلالل، فقال. ال: هل رأيت شيخاً أتقن من الربقاين ؟ قال

  .يت شيخاً أثبت منهأنا ما رأ: قال اخلطيب

  .الربقاين ثقة حافظ: وقال أبو الوليد الباجي

ولد سنة ست وثالثني وثالث مئة، وسكن بغداد، وا مات يف أول رجب : وذكره الشيخ أبو إسحاق يف طبقات الشافعية، فقال
  .سنة مخس وعشرين وأربع مئة

  .ث، فصار فيه إماماًتفقه يف حداثته، وصنف يف الفقه، ومث اشتغل بعلم احلدي: مث قال

    

دخلت إسفرايني ومعي ثالثة دنانري ودرهم، فضاعت الدنانري، وبقي الدرهم، فدفعته إىل خباز، فكنت آخذ منه كل : قال الربقاين
يوم رغيفني، وآخذ من بشر بن أمحد اإلسفراييين جزءاً فأكتبه، وأفرغه بالعشي، فكتبت ثالثني جزءاً، ونفد ما عند اخلباز، 

  .تفسافر

  .كان اخلبز رخيصاً إىل الغاية: قلت

نقلت الربقاين من بيته، فكان معه ثالثة وستون سفطاً وصندوقان، : حدثين أمحد بن غامن وكان صاحلاً قال: قال أبو بكر اخلطيب
  .كل ذلك مملوء كتباً

  .حة له يف جملد بإسناد عالومن مهته أنه مسع من تلميذه أيب بكر اخلطيب، وحدث عنه يف حياته، وقد مسعنا املصاف: قلت

كان اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي يقرأ لكل : كنت أذاكره األحاديث، فيكتبها عين، ويضمنها مجوعه، ومسعته يقول: قال اخلطيب
  .إمنا أفضله عليكم ألنه فقيه: واحد ممن حيضره ورقةً بلفظه، مث يقرأ عليه، وكان يقرأ يل ورقتني، ويقول للحاضرين

  .ى عن اإلمساعيلي صحيحهقد رو: قلت

أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا أبو الفتح بن البطي، أخربنا أبو الفضل بن خريون، أخربنا أبو بكر : أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن
 الزناد، قرأت على أيب حامت حممد بن يعقوب، أخربكم حممد بن عبد الرمحن السامي، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا ابن أيب: الربقاين

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أتعلم كتاب يهود، فما مر يب نصف شهر : عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، قال
فلما تعلمت كنت أكتب له إىل يهود : قال. واهللا إين ال آمن اليهود على كتايب: حىت تعلمت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فإذا كتبوا إليه، قرأت كتام لهإذا كتب إليهم، 

وقال خارجة بن زيد عن أبيه، ألن ابن أيب الزناد ليس من شرطه، ومع هذا فذكره بصيغة جزم لصدق : ذكره البخاري تعليقاً، فقال
  .عبد الرمحن ومعرفته بعلم أبيه

  المري

  .ذرعي مث الدمشقي، الشروطي، ابن اجلباناحلافظ اإلمام، أبو نصر، عبد الوهاب بن عبد اهللا بن عمر بن أيوب املري، األ

  .ومل يرحل. احلسني بن أيب الزمزام، وأيب عمر بن فضالة، ومظفر بن حاجب بن أركني، والفضل املؤذن، ومجح، وعدة: حدث عن
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  .األهوازي، وأبو القاسم احلنائي، وأبو سعد السمان، والكتاين، وابن أيب العالء: وعنه

  .وثقه أبو بكر احلداد

  .هو أستاذنا وشيخنا، صنف كتباً كثريةً، وكان حيفظ شيئاً من علم احلديث:  الكتاينوقال

  .مات يف شوال سنة مخس وعشرين وأربع مئة

  السهمي

اإلمام احلافظ، احملدث املتقن، املصنف، أبو القاسم، محزة ابن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن حممد، القرشي السهمي، 
  .نيب صلى اهللا عليه وسلم هشام بن العاص بن وائل السهمي، حمدث جرجانمن ذرية صاحب ال

  .ولد سنة نيف وأربعني وثالث مئة

وأول مساعه جبرجان كان يف سنة أربع ومخسني، مسع من أبيه احملدث أيب يعقوب، وأيب بكر حممد بن أمحد بن إمساعيل الصرام، وأيب 
  .أمحد بن عدي، وأيب بكر اإلمساعيلي، وخلق

  .رحتل يف سنة مثان وستني إىل أصبهان والري وبغداد والبصرة والشام ومصر واحلرمني وواسط واألهواز والكوفةوا

أيب حممد بن ماسي، وأيب حفص الزيات، وأيب حممد بن غالم الزهري، وأيب بكر الوراق، وعبد الوهاب الكاليب، وأيب : وروى عن
، وأيب زرعة حممد بن يوسف الكشي، وجعفر بن حرتابة الوزير، وميمون بن محزة بكر بن عبدان الشريازي، وأيب احلسن الدارقطين

  .العلوي، وطبقتهم

أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وأبو صاحل املؤذن، وعلي بن حممد الزحبي، وإمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي، : حدث عنه
  .خلف الشريازي، وآخرونوإبراهيم بن عثمان اجلرجاين، وأبو بكر أمحد بن علي بن 

  .وصنف التصانيف، وتكلم يف العلل والرجال

  .سنة سبع وعشرين: مات سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وقيل

  .حدث اخلطيب عن رجل عنه

  ابن دوست

  .الشيخ الصدوق املسند، أبو عمرو، عثمان بن حممد بن يوسف بن دوست، البغدادي العالف

  .ابن املهتدي باهللا يف مشيخته، ومجاعة: بغوي، ومات سنة نيف ومثانني وثالث مئة روى عنهكان والده يروي عن أيب القاسم ال

ومسع أبا عمرو ولده من أيب بكر النجاد، وعبد اهللا بن إسحاق اخلراساين، وعمر بن سلم اخلتلي، وأيب بكر حممد بن عبد اهللا 
  .الشافعي، وحدث عن أيب بكر هذا مبوطأ القعنيب

  .مات يف صفر سنة مثان وعشرين وأربع مئة. ت عنه وكان صدوقاًكتب: قال اخلطيب

  .قارب التسعني: قلت
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  .أمحد بن عبد القادر اليوسفي، وأبو الفضل بن خريون، وعبد الواحد بن علوان، وثابت بن بندار، وآخرون: حدث عنه

  مهيار

  .ابن مرزويه، األديب الباهر، ذو البالغتني، أبو احلسن الديلمي، الفارسي

انتقلت بإسالمك : أسلم على يد الشريف الرضي فهو شيخه يف النظم ويف التشيع، فقال له ابن برهان: كان جموسياً، فأسلم، فقيل
  .يف النار من زاوية إىل زاوية، كنت جموسياً، فصرت تسب الصحابة يف شعرك

  .ولد ديوان، ونظمه جزل حلو، يكون ديوانه مئة كراس

  .ربع مئةتويف سنة مثان وعشرين وأ

  ابن بكير

  .اإلمام املقرىء اود، أبو بكر، حممد بن عمر بن بكري بن ود، البغدادي النجار، جار أيب القاسم بن بشران

  .ولد سنة ست وأربعني وثالث مئة

  .ومسع أبا بكر بن خالد النصييب، وأبا حبر الرباري، وأمحد بن جعفر اخلتلي، وأبا إسحاق املزكي، وطائفة

ه مجاعة كبار، منهم عبد السيد بن عتاب، وأبو اخلطاب ابن اجلراح، وأبو الربكات حممد بن عبد اهللا الوكيل، وثابت بن وقرأ علي
  .صاحب أمحد بن فرح املفسر. بندار البقال، وذلك حلق قراءته على البزوري

  .اخلطيب، وابن الطيوري، وأمحد بن بندار البقال: وحدث عنه

تويف يف ربيع األول سنة اثنتني وثالثني . ان ثقةً من أهل القرآن، تال على إبراهيم بن أمحد البزوريكتبت عنه، وك: قال اخلطيب
  .وأربع مئة

  ابن غرسية

العالمة قاضي اجلماعة، أبو املطرف، عبد الرمحن بن أمحد بن سعيد بن حممد بن بشر بن غرسية، القرطيب املالكي، ابن احلصار، 
  .ويعرف مبوىل بين فطيس

  . بأيب عمر اإلشبيليتفقه

  .وروى عن أبيه، واإلمام أيب حممد األصيلي

  .وكان أحد األذكياء املتفننني

  .مل يكن يف وقته مثله، وبه تفقه حممد بن عتاب، وكان ابن عتاب يفخر بذلك: قال ابن حيان

 ويل للقاسم بن محود القضاء مع واله متويل قرطبة علي بن محود احلسين القضاء، سنة سبع وأربع مئة، فأحسن السرية، مث: قلت
  .اخلطابة، مث عزله املعتمد ألمور سنة تسع عشرة
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: كنت أرى القاضي ابن بشر يف املنام يف هيئته، فأسلم عليه، وأدري أنه ميت، فيقول: حدثنا ابن عتاب، عن أبيه قال: ابن بشكوال

 هذا العلم، ليس هذا العلم يشري إىل املسائل، ويذهب ليس: فكنت أقول له يف فضل العلم، فيقول. صرت إىل خري ويسر بعد شدة
  .إىل أن الذي نفعه علم القرآن واحلديث

ما لقيت أشد إنصافاً يف املناظرة من ابن بشر، ولقد كان من أعلم من لقيته مبذهب مالك من قوته يف علم اللغة : وقال ابن حزم
  .والنحو، ودقة فهمه

 باب رواية، وصحبته عشرين سنةً، وذهب يف أول أمره إىل التكلم على املوطأ، فقرأته عليه كان ال يفتح على نفسه: قال ابن عتاب
يف أربعة أنفس، فلما عرف ذلك، أتاه مجاعة ليسمعوا، فامتنع، وكنا جنتمع عنده مع شيوخ الفتوى، فيشاور يف املسألة، فيخالفونه، 

  .فال يزال حياجهم ويستظهر عليهم حىت يقولوا بقوله

  .بن بشر هذا يف نصف شعبان سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة وله مثان ومخسون سنة رمحه اهللا، ومل جيىء بعده قاض مثلهتويف ا

  المرزوقي

  .إمام النحو، أبو علي، أمحد بن حممد بن احلسن، املرزوقي األصبهاين، أحد أئمة اللسان

  .عبد اهللا بن جعفر بن فارس: حدث عن

  .حلوا إليهوتصدر، وأخذ الناس عنه، ور

  .وله شرح احلماسة يف غاية احلسن، وشرح الفصيح، وغري ذلك

  .خترج به أئمة. سعيد بن حممد البقال، وأبو الفتح حممد بن عبد الواحد الزجاج، شيخ السلفي: روى عنه

  .قارب تسعني سنة. تويف يف ذي احلجة سنة إحدى وعشرين وأربع مئة

  ابن نظيف

  .أبو عبد اهللا، حممد بن الفضل بن نظيف، املصري الفراء؛ أخو الشيخ أمحد بن الفضلالشيخ العامل املسند املعمر، 

  .ولد سنة إحدى وأربعني وثالث مئة، يف صفر

ومسع من أيب الفوارس أمحد بن حممد بن السندي الصابوين، والعباس بن حممد بن نصر الرافقي، وأمحد بن احلسن بن إسحاق بن 
بن أيب املوت املكي، وأيب بكر أمحد بن إبراهيم بن عطية احلداد، وأمحد بن حممود الشمعي، وعبد اهللا عتبة الرازي، وأمحد بن حممد 

  .بن جعفر ابن الورد، وحممد بن عمر بن مسرور احلطاب، وعدة

  .وتفرد يف الدنيا بعلو اإلسناد

    

علي الزجناين، وأبو بكر البيهقي، وأبو أبو جعفر أمحد بن حممد كاكو، شيخ لوجيه الشحامي، وأبو القاسم سع بن : حدث عنه
  .القاسم القشريي، وأبو القاسم بن أيب العالء املصيصي، والرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، والقاضي أبو احلسن اخللعي، وآخرون

  .ووقع يل جزآن من حديثه
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سنةً، وكان شافعياً يقنت، فأم بعده كان أبو عبد اهللا بن نظيف يصلي بالناس يف مسجد عبد اهللا سبعني : قال أبو إسحاق احلبال
مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى . ال حيسن يصلي: رجل مالكي، وجاء الناس على عادم، فلم يقنت، فتركوه وانصرفوا، وقالوا

  .وثالثني وأربع مئة وقد نيف على التسعني، رمحه اهللا

  المنقي

  .البغدادي املنقي يعين املغربلاإلمام الواعظ، أبو بكر، أمحد بن طلحة بن أمحد بن هارون، 

  .مسع أبا جعفر بن بريه، وعبد الصمد الطسيت، وأبا بكر النجاد

  .أبو بكر اخلطيب، وأبو احلطاب بن البطر، ومجاعة: وعنه

  .كان ثقةً مستوراً، مات يف ذي احلجة سنة عشرين وأربع مئة، رمحه اهللا: قال اخلطيب

  ابن عبدكويه

  . الثقة، أبو احلسن، علي بن حيىي بن جعفر بن عبد كويه، األصبهاينالشيخ اإلمام احملدث الرحال

  .مولده سنة بضع وثالثني وثالث مئة

أيب إسحاق بن محزة، وعبد اهللا بن احلسن بن بندار، وأيب القاسم الطرباين، وحممد بن أمحد بن احلسن الكسائي، وعبد اهللا : ومسع من
بندار الشعار، وحممد بن القاسم ابن سياه، وفاروق بن عبد الكبري اخلطايب، وحممد بن معمر بن حممد بن إبراهيم الفاجباين، وأمحد بن 

بن ناصح، وحممد بن إسحاق بن عباد، وحممد بن إسحاق بن إبراهيم األهوازي، وأمحد بن القاسم بن الريان اللكي، وأمحد بن 
مران األشناين، بصري، وأمحد بن حممود بن خرزاذ، إبراهيم بن يوسف بن أفرجه، وعلي بن الفضل بن شهريار، وأمحد بن ع

وإبراهيم بن حممد الديبلي مبكة، وحممد بن أمحد بن املنذر املديين، وأمحد بن سهل العسكري، وحممد ابن إسحاق بن أيوب بن 
  .كوشيذ

  .وأملى جمالس كثريةً، وقع يل منها ثالثة وأربعة وجملسان

قولون، وأبو العالء حممد ابن عبد اجلبار الفرساين، وأبو طاهر حممد بن عبد اهللا بن مهران أبو العالء أمحد بن حممد بن : حدث عنه
  .اللباد، وعلي بن حممد بن علي بن فورجه الفراش، وأمساء بنت أمحد بن عبد اهللا ابن مهران؛ وهم من شيوخ السلفي

  .تويف يف احملرم سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة

  .حممد بن عبد الواحد الصحافأبو مطيع : وممن روى عنه

أخربنا أبو الربيع سليمان بن قدامة وأخوه داود، وعيسى بن أيب حممد، وأمحد بن عبد الرمحن سنة سبع مئة، وحممد بن علي بن 
أخربنا : أخربنا جعفر بن علي، وأخربنا أمحد بن حممد الصواف، وابن مؤمن قاال: أمحد، وحممد بن محزة، وهدية بنت علي قالوا

أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا حممد بن عبد اجلبار بأصبهان، حدثنا علي بن عبدكويه سنة عشرين وأربع : لي بن حممد قاالع
، حدثنا احلارث بن أيب أسامة، حدثنا علي بن عاصم، عن سهيل، 357مئة، حدثنا عمر بن أمحد بن علي البغدادي بالبصرة سنة 

إين أحب : يا جربيل: إذا أحب اهللا عبداً، دعا جربيل، فقال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن أيب هريرة، قال
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... فيحبه أهل السماء، مث جيعل له القبول يف األرض. إن اهللا قد أحب فالناً فأحبوه: فيحبه جربيل، وينادي يف السماء. فالناً، فأحبه

  .وذكر يف البغض حنو ذلك. احلديث

  طلحة بن علي

  .ابن الصقر، الشيخ الثقة، اخلري الصاحل، بقية السلف، أبو القاسم، البغدادي الكتاين

  .ولد سنة ست وثالثني وثالث مئة

أمحد بن عثمان األدمي، وأيب بكر النجاد، ودعلج، والشافعي، وأيب علي بن الصواف، وأيب سليمان احلراين، وأمحد بن : ومسع من
  .ثابت الواسطي، وعدة

وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم املصيصي، وأبو القاسم . وأبو بكر البيهقي. كان ثقة صاحلاً: و بكر اخلطيب، وقالأب: حدث عنه
  .بن بيان الرزاز، وأبو الفضل بن خريون، وآخرون

  .مات يف ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة، عن ست ومثانني سنة

    

مد بن السيد باملزة، أخربنا القاضي حممد بن حيىي القرشي سنة ست وثالثني ومخس مئة، أخربنا أمحد بن عبد احلميد، أخربنا حم
أخربنا أبو القاسم علي بن حممد الفقيه، أخربنا طلحة بن علي، أخربنا أبو الطيب أمحد بن ثابت، حدثنا حممد بن مسلمة، حدثنا 

  .م ميسح عن اجلوربني عليهما النعالنرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: موسى الطويل، حدثنا أنس قال

  .هذا حديث تساعي لنا، لكن موسى ليس بثقة، زعم أنه من موايل أنس بن مالك، وزعم أنه رأى أم املؤمنني بالبصرة

  يحيى بن عمار

  .هراةابن حيىي بن عمار بن العنبس، اإلمام احملدث الواعظ، شيخ سجستان، أبو زكريا، الشيباين النيهي السجستاين، نزيل 

حامد بن حممد الرفاء، وعبد اهللا بن عدي بن محدويه الصابوين، وأخيه حممد بن عدي، وحممد بن إبراهيم بن جناح، : حدث عن
  .وعدة

  .أبو نصر الطبسي، وأبو حممد عبد الواحد اهلروي، وشيخ اإلسالم أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد، وآخرون: حدث عنه

اجلهمية حبيث يؤول به ذلك إىل جتاوز طريقة السلف، وقد جعل اهللا لكل شيء قدراً، إال أنه كان له وكان متحرقاً على املبتدعني و
  .جاللة عجيبة راة وأتباع وأنصار

  .وقد روى أيضاً عن والده عمار

ئة، مث افتتح ختمةً وكان فصيحاً مفوهاً، حسن املوعظة، رأساً يف التفسري، أكمل التفسري على املنرب يف سنة اثنتني وتسعني وثالث م
  .أخرى فمات وهو يفسر يف سورة القيامة، وعاش تسعني سنة

كان حيىي بن عمار ملكاً يف زي عامل، كان له حمب متمول حيمل إليه كل : قال أبو إمساعيل األنصاري: قال السلفي يف معجم بغداد
  .هاعام ألف دينار هروية، فلما مات حيىي، وجدوا له أربعني بدرةً مل يفك ختم
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العلوم مخسة؛ علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو : مسعت حيىي بن عمار يقول: وقال أبو إمساعيل
العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بني السلف، وعلم هو هالك الدين وهو 

  .الكالم

  .وعلم األوائل: قلت

وكان قد حتول من سجستان عند ! وكان حيىي بن عمار من كبار املذكرين، لكن ما أقبح بالعامل الداعي إىل اهللا احلرص ومجع املال 
  .جور الوالة، فعظم راة جداً، وتغالوا فيه، وخترج به أبو إمساعيل األنصاري، وخلفه من بعده

ا عبد األول ابن عيسى، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حممد بن حممد الفقيه أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربن: أخربنا احلسن بن علي
حدثنا أبو مسلم، حدثنا : وحدثنا حيىي بن عمار إمالًء، أخربنا حامد بن حممد قاال: إمالًء، أخربنا دعلج، وباإلسناد إىل عبد اهللا قال

وعظنا رسول اهللا صلى : ن عمرو، عن عرباض بن سارية قالأبو عاصم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرمحن ب
كأن هذه موعظة مودع فماذا ! يا رسول اهللا : اهللا عليه وسلم موعظةً بليغةً ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل

  .وذكر احلديث... أوصيكم بتقوى اهللا عز وجل، والسمع والطاعة: تعهد إلينا ؟ قال

  . صاحل اإلسنادهذا حديث عال،

تويف حيىي بن عمار راة، يف ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة، وصلى عليه اإلمام عمر بن إبراهيم الزاهد، وكانت جنازته 
  .مشهودة

  : ورثاه مجال اإلسالم الداوودي، فقال

 حالي وأنّى وقت إنكار أنكرت  ما دهاك اليوم ؟ قلت له وسائٍل

 أقطارها تبكي ألقطار وصار  قطارها نقصتأما ترى األرض من أ

 دين الهدى يحيى بن عمار عمار  أفضل أهل العصر قاطبةً لموت

  السلطان

امللك ميني الدولة، فاتح اهلند، أبو القاسم، حممود بن سيد األمراء ناصر الدولة سبكتكني، التركي، صاحب خراسان واهلند وغري 
  .ذلك

ارى يف أيام نوح بن منصور، يف صحبة ابن السكني متولياً على غزنة، فعرف بالشهامة واإلقدام كان والده أبو منصور قد قدم خب
والسمو، فلما سار ابن السكني متولياً على غزنة، ذهب يف خدمته أبو منصور، فلم يلبث ابن السكني أن مات، واحتاج الناس إىل 

ى أطراف اهلند، وافتتح قالعاً، ومتت له مالحم مع اهلنود، وافتتح أمري، فأمروا عليهم أبا منصور، فتمكن وعظم، وأخذ يغري عل
  .ناحية بست، واتصل خبدمته أبو الفتح البسيت الكاتب وقرب منه، وكان كرامياً

    

كان أبو القاسم عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلسني النضري قاضي مرو ونسف صلب املذهب، فدخل صاحب : قال جعفر املستغفري
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ما تقولون يف هؤالء الزهاد : ني بلخ، ودعا إىل مناظرة الكرامية، وكان النضري يومئذ قاضياً ببلخ، فقال سبكتكنيغزنة سبكتك
فوثب، . إن كنت تعتقد مذهبهم، فقولنا فيك كذلك: ما تقولون يفّ ؟ قال: قال. هؤالء عندنا كفرة: األولياء ؟ فقال النضري

ضري، وقيدهم وسجنهم، مث أطلقهم خوف املالمة، مث مترض ببلخ، وسار إىل غزنة، وجعل يضرم بالدبوس حىت أدماهم، وشج الن
فمات سنة سبع ومثانني وثالث مئة، وعهد باإلمرة إىل ابنه إمساعيل، وكان حممود ببلخ، وكان أخومها نصر على بست، وكان يف 

اتفقا، وأتامها نصر، فقصدوا غزنة، وحاصروها، إمساعيل خلة، فطمع فيه جنده، وشغبوا، فأنفق فيهم خزائن، فدعا حممود عمه، ف
وعمل هو وأخوه مصافاً مهوالً، وقتل خلق، فازم إمساعيل، مث آمن إمساعيل، وحبسه معززاً مرفهاً، مث حارب حممود النواب 

ه كل سنة غز واهلند، واستوىل على إقليم خراسان، ونفذ إليه القادر باهللا خلع السلطنة، ففرض على نفس. السامانية، وخافته امللوك
فافتتح بالداً شاسعة، وكسر الصنم سومنات؛ الذي كان يعتقد كفرة اهلند أنه حييي ومييت وحيجونه، ويقربون له النفائس، حبيث إن 

الوقوف عليه بلغت عشرة آالف قرية، وامتألت خزائنه من صنوف األموال، ويف خدمته من الربامهة ألفا نفس، ومئة جوقة مغاين 
ونساء، فكان بني بالد اإلسالم وبني قلعة هذا الصنم مفازة حنو شهر، فسار السلطان يف ثالثني ألفاً، فيسر اهللا فتح القلعة يف رجال 

كان حجراً شديد الصالبة طوله مخسة أذرع، مرتل منه يف األساس حنو : ثالثة أيام، واستوىل حممود على أموال ال حتصى، وقيل
أخذ منه قطعةً بناها يف عتبة باب جامع غزنة، ووجدوا يف أذن الصنم نيفاً وثالثني حلقةً؛ كل حلقة ذراعني، فأحرقه السلطان، و
  .يزعمون أا عبادته ألف سنة

  .وكان السلطان مائالً إىل األثر إال أنه من الكرامية

الباطنية، وكان التاهريت يركب بغالً ملا قدم التاهريت الداعي من مصر على السلطان يدعوه سراً إىل مذهب : قال أبو النضر الفامي
يتلون كل ساعة من كل لون، ففهم السلطان سر دعوم، فغضب، وقتل التاهريت اخلبيث، وأهدى بغله إىل القاضي أيب منصور 

  .كان يركبه رأس امللحدين، فلريكبه رأس املوحدين: حممد بن حممد األزدي؛ شيخ هراة، وقال

 سبكتكني كان حنفياً حيب احلديث، فوجد كثرياً منه خيالف مذهبه، فجمع الفقهاء مبرو، وأمر وذكر إمام احلرمني أن حممود بن
فصلى أبو . فوقع االتفاق على أن يصلوا ركعتني بن يديه على املذهبني: قال. بالبحث يف أميا أقوى مذهب أيب حنيفة أو الشافعي

 جيوز الشافعي دوا، مث صلى صالةً على ما جيوزه أيب حنيفة، فلبس بكر القفال بوضوء مسبغ وسترة وطهارة وقبلة ومتام أركان ال
جلد كلب مدبوغاً قد لطخ ربعه بنجاسة، وتوضأ بنبيذ، فاجتمع عليه الذبان، وكان وضوءاً منكساً، مث كرب بالفارسية، وقرأ 

إن مل تكن هذه الصالة : قال لهف. ونقر ومل يطمئن وال رفع من الركوع، وتشهد، وضرط بال سالم. دوبركك سبز: بالفارسية،
هكذا ذكره . فأمر القفال بإحضار كتبهم، فوجد كذلك، فتحول حممود شافعياً. فأنكرت احلنفية الصالة. جييزها اإلمام، قتلتك

  .اإلمام أبو املعايل بأطول من هذا

 الغزو، وكان ذكياً بعيد الغور، صائب كان صادق النية يف إعالء الدين، مظفراً كثري: قال عبد الغافر الفارسي يف ترمجة حممود
  .وقربه بغزنة يزار. الرأي، وكان جملسه مورد العلماء

دخل ابن فورك على السلطان : حكى علي بن احلسني العكربي أنه مسع أبا مسعود أمحد بن حممد البجلي قال: قال أبو علي بن البناء
. لك وصفه بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق، جاز أن يكون له حتتال جيوز أن يوصف اهللا بالفوقية ألن الزم ذ: حممود، فقال

انشقت : فيقال. فبهت ابن فورك، فلما خرج من عنده مات. ما أنا وصفته حىت يلزمين، بل هو وصف نفسه: فقال السلطان
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  .مرارته

ية يسر له اإلسار واجلنود واهليبة واحلشمة قد صنف يف أيام حممود وأحواله حلظة حلظة، وكان يف اخلري ومصاحل الرع: قال عبد الغافر
  .مما يلم يره أحد

  : قيل فيه: وقال أبو النضر حممد بن عبد اجلبار العتيب يف كتاب اليميين يف سرية هذا امللك

 اللّه إيماني وزاد  اللّه ما شاء تعالى

  أم اإلسكندر الثاني  في التّاج أأفريدون

    

 يمانإلينا بسل  الرجعة قد عادت أم

 أنجم سامان على  شمس محموٍد أظلّت

 البن خاقان عبيداً  وأمسى آل بهراٍم

 ساحة جرجان إلى  واسطة الهند فمن

  إلى أقصى خراسان  قاصية السند ومن

 ويوماً رسل الخان  فيوماً رسل الشّاه

  .مولد حممود يف سنة إحدى وستني وثالث مئة

  .ى وعشرين وأربع مئةومات بغزنة يف مجادى األوىل سنة إحد

وتسلطن بعده ابنه حممد مديدةً، وقبض عليه أخوه مسعود، ومتكن، وحارب السلجوقية مرات إىل أن قتل يف سنة ثالث وثالثني 
  .وأربع مئة، مث قام ابنه

  .وكانت غزوات السلطان حممود مشهورةً عديدةً وفتوحاته املبتكرة عظيمة

جاءنا رسول امللك بيدا على سرير : قال كاتبه الوزير ابن امليمندي: لقفطي يف سريتهقرأت خبط الوزير مجال الدين بن علي ا
فحمل على حالته حىت صار بني : قال. وكان السلطان يعظم أمر الرسل ملا يفعله أصحام برسله. كالنعش؛ بأربع قوائم حيمله أربعة

أن تتركوا : فما تريد منا ؟ قال: قال. د من خيالف دين اإلسالمأدعو إىل اهللا، وأجاه: أي رجل أنت ؟ قال: يديه، فقال له اهلندي
: وتردد بينهما الكالم، حىت خوفه حممود وهدده، وقال احلاجب للهندي. عبادة األصنام، وتلتزموا شروط الدين، وتأكلوا حلم البقر

ا يزعم، فليس هذا من شروط ذلك، إن كان يدعو إىل اهللا كم: فقال اهلندي. أتدري ملن ختاطب ؟ وبني يدي أي سلطان أنت ؟
مث ورد اخلرب بتشويش خراسان، وضاق على صاحب اهلند . دعوه: فقال الوزير. وإن كان سلطاناً قاهراً ال ينصف، فهذا أمر آخر

ولكن إن مفارقة ديننا ال سبيل إليه، وليس هنا مال نصاحلك عليه، : األمر، ورأى أن بالده خترب، فنفذ رسوالً آخر، وتلطف، وقال
مث تقرر بينهما تسليم مخس . هذا ال قدرة لنا عليه: قال. أريد ألف فيل وألف مناً ذهباً: قال. جنعل بيننا هدنةً، ونكون حتت طاعتك

. مئة فيل وثالثة آالف من فضة، واقترح حممود على امللك بيدا أن يلبس خلعته، ويشد السيف واملنطقة، ويضرب السكة بامسه

 من السكة، فكانت اخللعة قباًء نسج بالذهب، وعمامة قصب، وسيفاً حملى، وفرساً وخفاً، وخامتاً عليه امسه، فأجاب، لكنه استعفى
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وكان : قال. امض حىت يلبس ذلك، ويرتل إىل األرض، ويقطع خامته وأصبعه، ويسلمها إليك، فذلك عالمة التوثقة: وقال لرسوله
  .معند حممود شيء كثري من أصابع امللوك الذين هاد

فكفوا عن الرمي، فأدخلنا على امللك، . رسول رسول: فذهبت يف عشرة مماليك أتراك، وجئنا وصحنا: قال ابن امليمندي الوزير
وأجلسين، . باه: فكان جوابه. جو: وهو شاب مليح الوجه على سرير فضة، فخدمته بأن صفقت بيدي، واحننيت عليهما، وقلت

حنلف باألصنام : من اخلراب، مث لبس اخللعة بعد متنع، وتعمم له تركي، وطالبته باحللف، قالوقربين، وأخذ يشكو ما حلق البالد 
ال بد وأحجمت عن ذكر األصبع، فأخرج حديدةً قطع ا أصبعه الصغرى ومل يكترث، : قلت. والنار، وأنتم ال تقنعون بذلك

فرجع السلطان إىل خراسان، ونفذ إليه ابن . لرعيةاكفف عن أذى ا: قل لصاحبك: وعمل على يده كافوراً، ودفعت إليه وقال
مل أردها استقالالً، ولكن علمت أن قصدك املخالطة واملصادقة، ويقبح يب أن أصادق : مروان صاحب ديار بكر هديةً، فردها وقال

  .من ال أقدر أن أنصره، ورمبا طرقك عدو وأنا على ألف فرسخ منك، فال أمتكن من نصرتك

    

أخرب أكثر بالد اهلند غضب الصنم الكبري سومنات على سائر األصنام ومن حوهلا، فعزم على غزو : ن أن اهلنود قالوامث بلغ السلطا
إنه يرزق وحييي ومييت ويسمع ويعي، حيجون إليه، ويتحفونه : هذا الوثن، وسار يطوي القفار يف جيشه إليه، وكانوا يقولون

 هذا الصنم مال يتجاوز الوصف، وكانوا يغسلونه كل يوم مباء وعسل ولنب، وينقلون إليه بالنفائس، ويتغالون فيه كثرياً، فتجمع عند
فسار اجليش من غزنة، وقطعوا مفازةً . املاء من ر حيل مسرية شهر، وثالث مئة حيلقون رؤوس حجاجه وحلاهم، وثالث مئة يغنون

ى املطوعة خبمسني ألف دينار، وأنفق يف اجليش فوق الكفاية، صعبةً، وكانوا ثالثني ألف فارس وخلقاً من الرجالة واملطوعة، وقو
، وقاسوا مشاق، وبقوا ال جيدون املاء إال بعد ثالث، غطاهم يف يوم ضباب عظيم، 416وارحتل من املليا ثاين يوم الفطر سنة 

ة، فأخرب املسلمون بلده، مث نازل مدينة ألوارة، وهرب منها ملكها إىل جزير. هذا من فعل اإلله سومنات: فقالت الكفرة
ودكوها، وبينها وبني الصنم مسرية شهر يف مفاوز، فساروا حىت نازلوا مدينة دبولوارة؛ وهي قبل الصنم بيومني، فأخذت عنوةً، 
وكسرت أصنامها، وهي كثرية الفواكه، مث نازلوا سومنات يف رابع عشر ذي القعدة، وهلا قلعة منيعة على البحر، فوقع احلصار، 

بت السالمل عليها، فهرب املقاتلة إىل الصنم، وتضرعوا له، واشتد احلال وهم يظنون أن الصنم قد غضب عليهم، وكان يف بيت فنص
عظيم منيع، على أبوابه الستور الديباج، وعلى الصنم من احللي واجلواهر ما ال يوصف، والقناديل تضيء ليالً واراً، على رأسه تاج 

اظر، وجيتمع عنده يف عيدهم حنو مئة ألف كافر، وهو على عرش بديع الزخرفة؛ علو مخسة أذرع، وطول ال يقوم، يندهش منه الن
الصنم عشرة أذرع، وله بيت مال فيه من النفائس والذهب ما ال حيصى، ففرق حممود يف اجلند معظم ذلك، وزعزع الصنم 

فسه يف أيام النبوة من ساحل جدة، وحصل ذا املكان ليقصد باملعاول، فخر صريعاً، وكانت فرقة تعتقد أنه منات، وأنه حتول بن
فلما رآه الكفار صريعاً مهيناً، حتسروا، وسقط يف أيديهم، مث أحرق حىت صار كلساً، وألقيت النريان يف . وحيج معارضةً للكعبة

رب، وافتتح حممود عدة حصون ومدائن، قصور القلعة، وقتل ا مخسون ألفاً، مث سار حممود ألسر امللك يم، ودخلوا باملراكب، فه
  .وعاد إىل غزنة، فدخلها يف ثامن صفر سنة سبع عشرة، ودانت له امللوك، فكانت مدة الغيبة مئةً وثالثة وستني يوماً

ق ويف سنة مثان عشرة سار إىل بلخ، وجهز جيشه إىل ما وراء النهر يف نصرة اخلانية، وكان علي بن تكني قد أغار على خبارى، فضا
مث حارب حممود الغز، وقبض على ابن سلجوق مقدمهم، فثارت . قدرخان به ذرعاً، واستنجد حمموداً، ففر ابن تكني، ودخل الربية
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الغز، وأفسدوا، وتفرغوا لألذى، وتعبت م الرعية، واستحكم الشر، وأقام حممود بنيسابور مدةً، مث يف عشرين قصد الري، 
دولة بن بويه؛ وكان ضعيف التدبري، فضرب حىت محل ألف ألف دينار، وصلب حممود أمراء من وأخذها، وقبض على ملكها جمد ال

مث جهز حممود ولده مسعوداً، فاستوىل على أصبهان، مث رجع السلطان إىل غزنة عليالً، فمات يف ربيع . الديلم، وجرت قبائح وظلم
  .ود، وناح عليه الوالد واملولود، وسكن ظلمة اللحوداألول سنة إحدى، وأمسى وقد فارقته اجلنود، وتنكست حلزنه البن

وقد خطب له بالغور وخبراسان والسند واهلند، وناحية خوارزم وبلخ؛ وهي من خراسان، وجبرجان وطربستان والري واجلبال، 
  .وأصبهان وأذربيجان، ومهدان وأرمينية

سار مرةً يف مخسني ألف فارس، ويف مئيت فيل، . كاد يقروكان مكرماً ألمرائه وأصحابه، وإذا نقم عاجل، وكان ال يفتر وال ي
وأربعني ألف مجازة حتمل ثقل العساكر، وكان يعتقد يف اخلليفة، وخيضع جلالله، وحيمل إليه قناطري من الذهب، وكان إلباً على 

نبيذ دائماً، وتصرفه على األخالق القرامطة واإلمساعيلية وعلى املتكلمني، على بدعة فيه فيما قيل، ويغضب للكرامية، وكان يشرب ال
الزكية، وكان فيه شدة وطأة على الرعية؛ ولكن كانوا يف أمن وإقامة سياسة، والزمه علة حنو ثالث سنني، كان يعتريه إسهال، وال 

 مات مث. ذهب شيخكم: يا أبا احلسن: يترك الركوب والسفر، قبض وهو يف جملسه ودسته ما وضع جنبه، وملا احتضر، قال لوزيره
  .يوم اخلمسني لتسع بقني من ربيع اآلخر، فكتم موته، مث فشى، وأتى ابنه السلطان حممد من اجلوزجان، فوصل يف أربعني يوماً

    

وكان ابنه حممد . كان السلطان حممود ربعةً، فيه مسن، تركي العني، فيه شقرة، وحليته مستديرة، غليظ الصوت، ويف عارضيه شيب
  .مسعود طويالًيف قده، وكان ابنه 

. مسعت أنه كان عند األمري الرضي سبعة أرطال: كم مجع آباؤك من اجلوهر ؟ قال: قال حممود يوماً لألمري أيب طاهر الساماين

  .أنا يف خزانيت سبعون رطالً: فسجد شكراً، وقال

حنن نأخذ ألف :  فبلغه أن اخلانية قالوا.معي أربع مئة فيل مقاتلة ما يثبت هلا أحد: وكان صمم على التوغل يف بالد اخلانية، وقال
ثور تركية؛ وهي كبار ضخام، فنجعل عليها ألف عجلة، ومنلؤها حطباً، فإذا دنت الفيلة، أوقدنا احلطب، فتطلب البقر أمامها، 

  .وتلقي النار على األفيلة وعلى من حوهلا، فتتم اهلزمية، فأحجم حممود

زلوا مدينة بيدا، حصل السلطان وكاتبه يف عشرين فارساً فوق تل جتاه البلد، فربز هلم عسكر وكان يعظم امليمندي كاتبه، ألم ملا نا
ها أنا يف : قال. أنت املراد: قالوا. أنا حممود: من أنت ؟ قال: أحاطوا بالتل، فعاينوا التلف، فتقدم كاتبه، ونادوا اهلنود، فقالوا

فالتفت . فأحضر امللوك: ففرحوا، وقالوا. حضرهم، وأنزل على حكمكمأيديكم، وعندي من ملوككم مجاعة أفدي نفسي م، وأ
. امض، أنت عاقل وأسرع: وقال حملمود. أنت ال تنهض بالرسالة! ال : مث قال. امض إىل ولدي، وعرفه خربي: إىل شاب، وقال

ذاكم السلطان فديته : سولك ؟ قالمن ر: وعاين ذلك من فوق القلعة، فقالوا لكاتبه. فلما جاوز راً، لقيه بعض جنده، فترجلوا
فهادم، وزادت عظمة . نعم ما فعلت، فتوسط لنا عند سلطانك: وبلغ ذلك بيدا، فأعجبهن وقال. بنفسي، فافعلوا ما بدا لكم

وداً، امليمندي عند حممود، حىت إنه زوج أخاه يوسف بزليخا ابنة امليمندي، مث يف اآلخر قبض عليه، وصادره، ألنه أراد أن يسم حمم
  .ووزن له ألف ألف دينار، ومن التحف والذخائر ما ال يوصف بعد العذاب، مث أطلق امليمندي بعد وفاة حممود، ووزر ملسعود

أحضر إىل حممود بغزنة شخصان من النسناس من بادية بالصيغون؛ وهي مملكة قدرخان، وعدو النسناس يف شدة عدو الفرس، وهو 
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فسأل حممود . بالشعر، وكالمه صفري، ويأكل حشيشاً، وأهل تلك البالد يصطادوم، ويأكلوميف صورة آدمي، لكنه بدنه ملبس 
  .الفقهاء عن أكل حلمهم، فنهوا عنه

  مسعود

صنف له كتب يف فنون، . كان طواالً جسيماً، مليحاً، كبري العني، شديداً حازماً، كثري الرب، ساد اجلواب، رؤوفاً بالرعية، حمباً للعلم
: وحيب أخاه حممداً، فأبعد مسعوداً، وأعطاه الري واجلبال، وطلب منه أن حيلف ألخيه أنه ال يقاتله، قال. وه خيشى مكانهوكان أب

  .أفعل إن أشهد موالنا على نفسه أين لست ولده، أو حيلف يل أخي أنه ال خيفيين من مرياثي شيئاً

بأصبهان، وخطب لنفسه بأصبهان والري وأرمينية، مث سار واستقر وملا مسع مسعود مبوت أبيه، لبس السواد، وبكى، وعمل عزاءه 
بنيسابور، ومالت األمراء إىل شهاب الدولة مسعود، وجرت بينه وبني أخيه حممد مراسالت، مث قبضوا على حممد، وبادروا إىل 

مث قبض مسعود . ردية والسكرخدمة السلطان مسعود، فقدم هراة، وكان أخوه حممد امللقب جبمال الدولة منهمكاً يف اللذات امل
. وأظهر كتاب القادر باهللا، وأنه لقبه بالناصر لدين اهللا ظهري خليفة اهللا. ودانت له املمالك. على عمه يوسف وعلى علي احلاجب

، ولبس خلعاً وتاجاً، مث أطلق الوزير أمحد بن احلسن امليمندي، واستوزره، مث أخذت الري من مسعود، فجهز جيشاً استباحوها
وعملوا قبائح، وجرت له حروب على الدنيا، وقدم عليه رسول الديوان، فاحتفل لقدومه، وزينت خراسان، وكان يوم قدومه بلخ 

  .وكان يف املوكب مئتا فيل واجليش ملبس. يوماً مشهوداً كدخول السلطان

 خرج من أصبهان يف مدة قريبة أربعون ألف ووقع الوباء يف عام ثالثة وعشرين وأربع مئة باهلند وغزنة وأطراف خراسان، حىت إنه
جنازة، وكان ملكها أبو جعفر بن كاكويه واخلليفة القائم وسلطان العراق جالل الدولة، وأبو كاليجار على فارس، ومسعود بن 

، وحشد وتويف قدرخان التركي؛ صاحب ما وراء النهر يف هذا العام، وتأهب مسعود. حممد على خراسان واجلبال والغور واهلند
يقصد العراق، فجاءه أمر شغله؛ وهو عصيان نائبه على اهلند، فسار لقصده، وجهزه مسعود؛ وهو األمري أمحد بن ينال تكني، مث 

عاثت الترك الغزية مبا وراء النهر، فقصدهم مسعود، وأوقع م، وأثخن فيهم، مث كر إىل طربستان، ألن نائبها فارق الطاعة، وجرت 
  .له خطوب

    

ضطرب جند مسعود، وجترؤوا عليه، وبادرت الغز، فأخذوا نيسابور وبدعوا، فاستنجد مسعود مبلوك ما وراء النهر فما نفعوا، مث مث ا
سارت الغز حلربه، وعليهم طغرلبك، وأخوه داود، فهزموه، وأخذت خزائنه، وركب هو فيالً ماهراً حركاً يعده للحروب، فنجا 

اً ال يعدو به فرس إال قليالً، مث أقام بغزنة، وأخلد إىل اللذات، وذهبت منه خراسان، فعزم على عليه يف قل من غلمانه، وكان جسيم
وشرع يف ذلك يف سنة اثنتني وثالثني يف الشتاء لفرط برد غرنة، وأخذ معه أخاه حممداً مسموالً، فلما . سكىن اهلند بآله ورجاله

 بقلعة هناك، وختطفه بعض العسكر، وذل، فخلعوه، وملكوا املسمول حممداً، وصل إىل ر اهلند، نزل عليه، وواصل السكر، واستقر
فعمل عليه ولد حممد . فاختار قلعةً، فبعثه إليها مكرماً. ألقابلنك على فعلك يب، فاختر مكاناً ترتله حبشمك: وقبض عليه حممد، وقال

ل، فبكى، وغضب على ابنه، ودعا عليه، وكان مودود بن ومجاعة، وبيتوه وقتلوه حنقاً عليه، وجاؤوا برأسه إىل السلطان املسمو
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مسعود مقيماً بغزنة وبينهما عشرة أيام، فسارع يف مخسة آالف، وبيت حممداً، وقتل أمراء، وقبض على عمه حممد، وقتل الذين 
  .قتلوا أباه؛ وكانوا اثين عشر، مث قتل عمه حممداً

  ابن الطبيز

  .د الرمحن بن عبد العزيز ابن أمحد، احلليب، السراج الرامي، املشهور بابن الطبيز، نزيل دمشقالشيخ املعمر املسند، أبو القاسم، عب

حممد بن عيسى البغدادي العالف، وأيب بكر حممد بن احلسني السبيعي، وحممد بن جعفر بن السقا، وأيب بكر حممد بن : حدث عن
  .عمر اجلعايب احلافظ، ومجاعة تفرد يف الدنيا عنهم

 عبد العزيز الكتاين، وعلي بن حممد الربعي، واحلسن بن أمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد، ووالده أمحد، وأبو عبد اهللا :روى عنه
  .بن أيب الصقر األنباري، وأبو القاسم بن أيب العالء املصيصي، والفقيه نصر املقدسي، وعبد الرزاق بن عبد اهللا الكالعي، وآخرون

  .هو شيخ ال بأس به: قال أبو الوليد الباجي

تويف شيخنا ابن الطبيز يف مجادى األوىل سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، وكان يذكر أن مولده يف سنة ثالثني : قال عبد العزيز
  .وثالث مئة

  .وكانت له أصول حسنة، وكان يذهب إىل التشيع: قال

  .كان شيخه العالف يروي عن أمحد بن عبيد اهللا النرسي والكبار: قلت

أخربنا أمحد بن اخلضر، أخربنا محزة بن كروس، أخربنا نصر بن إبراهيم الفقيه، أخربنا عبد الرمحن ابن : ربنا عبد احلافظ بن بدرانأخ
عبد العزيز السراج، أخربنا حممد بن جعفر بن هشام احلليب، حدثنا سليمان بن املعاىف حبلب، حدثنا أيب، حدثنا موسى بن أعني، عن 

من دخل السوق، : مران بن مسلم، عن سامل بن عبد اهللا، عن أبيه، عن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأيب األشهب، عن ع
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت، بيده اخلري وهو على كل شيء قدير، كتب اهللا له ا ألف : فقال

  .بىن له بيتاً يف اجلنةألف حسنة، وحما عنه ألف ألف سيئة، و

  .هذا إسناد صاحل غريب

  الميداني

  .الشيخ اإلمام احملدث، أبو احلسني، عبد الوهاب بن جعفر بن علي، الدمشقي، ابن امليداين

أيب علي بن هارون، وأمحد بن حممد بن عمارة، وأيب عبد اهللا بن مروان، واحلسني بن أمحد بن أيب ثابت، وأيب بكر ابن : يروي عن
  .وعين بالرواية واإلكثار.  دجانة، وأيب عمر بن فضالة، وخلق بعدهمأيب

رشأ بن نظيف، وأبو علي األهوازي، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن أيب العالء، وأمحد بن قبيس : وعنه
  .املالكي، وطائفة

  .ذكر أنه كتب مبئة رطل حرب، احترقت كتبه، وجددها: قال الكتاين
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  .كان فيه تساهل، وام يف ابن هارون: مث قال

  .تويف يف مجادى األوىل سنة مثان عشرة وأربع مئة عن مثانني سنة

  ابن دراج

  .العالمة املنشىء البليغ، أبو عمر، أمحد بن حممد بن العاص، القسطلي، األندلسي، من أعيان األدباء، وفحول الشعراء

  . بالشامكان باألندلس كاملتنيب: قال الثعاليب

  : هو من كتاب املنصور احلاجب، فقال فيه قصيدةً، منها يقول: قلت

 بيوت العاجزين قبور وأن  تعلمي أن الثّواء هو النّوى ألم

 لتقبيل كفّ العامري سفير  طول السفار وإنّه تخوفني

  إلى حيث ماء المكرمات نمير  أرد ماء المفاوز آجناً دعيني

    

  .خرة، سنة إحدى وعشرين وأربع مئة، وله مخس وسبعون سنةمات يف مجادى اآل

  ابن شهيد

العالمة البليغ، جاحظ وقته، أبو عامر، أمحد بن أيب مروان، عبد امللك بن مروان بن ذي الوزارتني أمحد بن عبد امللك بن عمر ابن 
  .شهيد، األشجعي القرطيب، الشاعر

  .سل فائقكان حامل لواء النظم والنثر باألندلس، وله تر

  .كتاب جونة عطار: وله تواليف أنيقة اجلد، مطبوعة اهلزل، منها

ولنا من البلغاء أبو عامر، له من التصرف يف وجوه البالغة وشعاا مقدار ينطق فيه بلسان مركب من عمرو : قال أبو حممد بن حزم
  .يعين اجلاحظ وسهل يعين ابن هارون 

  : ومن نظمه

دخلوا للكمون في جوف غاب  يشٌالنّجوم في اللّيل ج فكأن  

باح قانص طيٍر وكأنكفّه برجل غراب قبضت  الص 

  .تويف يف مجادى األوىل سنة ست وعشرين وأربع مئة

  .كان حامل لواء الشعر والبالغة، ما خلف له نظرياً، وانقرض عقب جده الوزير مبوته، وكان مسحاً جواداً: قال ابن حزم

  تراب بن عمر
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  .و النعمان املصري، الكاتبابن عبيد، أب

  .أيب أمحد بن الناصح، والدارقطين: حدث عن

  .أبو القاسم بن أيب العالء، والقاضي اخللعي: وعنه

  .عاش بضعاً ومثانني سنة، ومات يف ربيع اآلخر سنة سبع وعشرين وأربع مئة

  الفلكي

  . عرف بالفلكياحلافظ األوحد، أبو الفضل، علي بن احلسني بن أمحد بن احلسن، اهلمذاين،

ابن رزقويه، وأيب احلسني بن بشران، والقاضي أيب بكر : حدث عن. مسع عامة مشايخ مهذان والعراق وخراسان: قال شريويه
  .احلسين، وامليداين: حدثنا عنه. احلريي

  .وكان حافظاً متقناً حيسن هذا الشأن جيداً جيداً

  .الرجال يف ألف جزءالطبقات امللقب باملنتهى يف معرفة : صنف الكتب منها

ما رأت عيناي أحداً من البشر أحفظ من ابن الفلكي، وكان : مسعت شيخ اإلسالم األنصاري يقول: مسعت محزة بن أمحد يقول
  .صوفياً مشمراً

 وكان جده بارعاً يف علم الفلك واحلساب، هيوباً حمتشماً،: مات بنيسابور يف شعبان، سنة سبع وعشرين وأربع مئة كهالً: قلت

  .تويف سنة أربع ومثانني وثالث مئة

  الرزجاهي

  .العالمة احملدث األديب، أبو عمرو، حممد بن عبد اهللا بن أمحد، الرزجاهي البسطامي، الفقيه الشافعي؛ تلميذ أيب سهل الصعلوكي

  .ابن عدي، واإلمساعيلي، وابن الغطريف، وأيب علي بن املغرية، وتصدر لإلفادة: كتب الكثري عن

  . البيهقي، والرئيس الثقفي، وأبو سعد بن أيب صادق، وعلي بن حممد الفقاعي، وعدة:حدث عنه

  .مات يف ربيع األول سنة سبع وعشرين وأربع مئة، وله ست وسبعون سنة، وكان صاحب فنون

  الزيدي

 الزيدي، احلراين احلنبلي اإلمام العامل املقرىء املعمر، شيخ حران، أبو القاسم، علي ابن حممد بن علي، اهلامشي العلوي احلسيين
  .السين

  .تال بالروايات على األستاذ أيب بكر النقاش، وروى عنه تفسريه شفاء الصدور، فكان آخر من روى عنه القراءات واحلديث

  .أبو معشر عبد الكرمي الطربي، وأبو القاسم اهلذيل، وأبو العباس أمحد بن الفتح املوصلي؛ نزيل زهر امللك: تال عليه

  .مفخر أهل حرانوكان 

  .هو آخر من قرأ على النقاش: قال أبو عمرو الداين
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  .وكان ثقةً ضابطاً مشهوراً، أقرأ حبران دهراً طويالً: قال

مسعت عبد العزيز الكتاين وقد أريته جزءاً من كتب إبراهيم بن شكر من مصنفات اآلجري، : وقال هبة اهللا بن أمحد األكفاين
  .ما يكفي علي بن حممد الزيدي احلراين أن يكذب حىت يكذب عليه: وير فقالوالسماع عليه مزور بني التز

  .تويف سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، وقد قارب املئة: قلت

وأعلى شيء عنده القراءات والتفسري عن النقاش، والنقاش جممع على ضعفه يف احلديث ال يف القراءات، فإن كان الزيدي مقدوحاً 
رواياته لألمرين، وقد وثقه أبو عمرو الداين يف اجلملة، كما وثق شيخه النقاش، ولكن اجلرح مقدم، وما أدري فيه، فال يفرح بعلو 

  .ما أقول

وبلغين أن الزيدي نفذ رسوالً إىل ملك الروم، فلما جلس، غنت النصارى، وحركوا األرغل، فثبت الزيدي عند مساعه، وتعجبوا من 
  .ت كعبه الدم مما ثبت نفسه، ومل يتحركثباته كثرياً، فلما قام، وجدوا حت

  ابن السمسار

  .الشيخ اجلليل، املسند العامل، أبو احلسن، علي بن موسى بن احلسني، ابن السمسار الدمشقي

    

أبيه، وأخيه احملدث أيب العباس حممد، وأخيه اآلخر أمحد، وأيب القاسم علي بن أيب العقب، وأيب عبد اهللا حممد ابن : حدث عن
يم بن مروان، وأمحد بن أيب دجانة، وأيب علي بن آدم الفزاري، وأيب عمر بن فضالة ومظفر بن حاجب بن أركني، والدارقطين، إبراه

  .والفقيه أيب زيد املروزي ومحل عنه صحيح البخاري، وروى عن خلق كثري

  .وكان مسند أهل الشام يف زمانه

بو القاسم املصيصي، واحلسن بن أمحد بن أيب احلديد، والفقيه نصر ابن عبد العزيز الكتاين، وأبو نصر بن طالب، وأ: حدث عنه
  .إبراهيم، وأمحد بن عبد املنعم الكريدي، وسعد بن علي الزجناين، وآخرون

  .كان فيه تشيع وتساهل: قال الكتاين

  .فيه تشيع يفضي به إىل الرفض، وهو قليل املعرفة، يف أصوله سقم: وقال أبو الوليد الباجي

بن السمسار يف صفر سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، وقد كمل التسعني، وتفرد بالرواية عن ابن أيب العقب وطائفة، ولعل مات ا
تشيعه كان تقية ال سجية، فإنه من بيت احلديث، ولكن غلت الشام يف زمانه بالرفض، بل ومصر واملغرب بالدولة العبيدية، بل 

، واشتد البالء دهراً، ومشخت الغالة بأنفها، وتواخى الرفض واالعتزال حينئذ، والناس على والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية
  .دين امللك، نسأل اهللا السالمة يف الدين

  صاعد بن محمد

  .ابن أمحد بن عبد اهللا القاضي، أبو العالء األستوائي، النيسابوري، الفقيه، شيخ احلنفية ورئيسهم، وقاضي نيسابور

  .بن جنيد، وبشر بن أمحد، وعلي بن عبد الرمحن البكائيمسع أبا عمرو 
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  .اخلطيب، والقاضي صاعد بن سيار: وعنه

  .مسعنا جزءاً من حديثه من أيب نصر املزي عن جده

  .مولده سنة ثالث وأربعني وثالث مئة

  .سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة: ومات يف ذي احلجة سنة إحدى وثالثني، وقيل

  سيار بن يحيى

  .مد بن إدريس، العالمة القاضي، أبو عمرو الكناين اهلروي احلنفيابن حم

  .أيب عاصم حمبوب بن عبد الرمحن احلاكم، ومجاعة: مسع من

  .القاضي أبو العالء صاعد، والقاضي أبو الفتح نصر: ابناه: وعنه

  .فه أخوه، فامتدت أيامه، فخل446مات سنة ثالثني وأربع مئة، فخلفه ابنه أبو الفتح إىل أن قتل مظلوماً يف سنة 

  ابن عليك

  .احلافظ احلجة اإلمام، أبو سعد، عبد الرمحن بن احلسن بن عليك، النيسابوري

  .أيب أمحد احلاكم، وأيب سعيد الرازي، وأيب بكر بن شاذان، والدارقطين، وخلق: روى عن

  . وأبو سعد بن القشرييأبو القاسم القشريي، وأبو صاحل املؤذن، وإمام احلرمني أبو املعايل،: حدث عنه

  .ومجع وصنف

  .وكان من أبناء السبعني. تويف سنة إحدى وثالثني وأربع مئة

أخذ بالكوفة عن أيب الطيب حممد بن احلسني التيملي، وأيب املفضل الشيباين، وببغداد أيضاً عن علي بن عمر السكري، ومبرو عن 
  .طائفة

  ابن دوست

 الرمحن بن حممد بن حممد ابن عزيز بن حممد، ابن دوست، النيسابوري؛ صاحب التصانيف احلاكم العالمة النحوي، أبو سعد، عبد
  .األدبية، وله ديوان شعر

  .ولد سنة سبع ومخسني وثالث مئة

  .مسع منك أيب عمرو بن محدان، وبشر بن أمحد، وأيب أمحد احلاكم، وعدة

  .وكان أصم ال يسمع شيئاً

  .أخذ اللغات عن أيب نصر اجلوهري

  . أخذ املفسر أبو احلسن الواحدي، وغريهوعنه
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  .وكان ذا زهد وصالح

  .مات يف ذي القعدة، سنة إحدى وثالثني وأربع مئة

  القيشطالي

احملدث الثقة، مسند وقته، أبو عمرو، عثمان بن أمحد بن حممد ابن يوسف، املعافري القرطيب القيشطايل؛ بشني مشوبة جبيم، نزيل 
  .إشبيلية

  . عيسى الليثي املوطأ وتفسري ابن نافع، ومسع من القاضي ابن السليم، وابن القوطية، والزبيديمسع مع أبيه من أيب

  .وكان ندمياً للمؤيد باهللا هشام

مات يف صفر، سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، عن مثانني . كان من أهل الطهارة والعفاف والثقة، وروايته كثرية: قال ابن خزرج
  .سنة

  .د بن شريح املقرىء، وأبو عبد اهللا اخلوالين، وابنه أمحد بن حممد، وآخرونحمم: روى عنه: قلت

  الدزبري

  .أمري اجليوش املظفر، سيف اخلالفة، عضد الدولة، أبو منصور، نوشتكني بن عبد اهللا التركي

    

بل نفذ :  للحاكم، وقيلاشتراه بدمشق سنة أربع مئة القائد تزبر الديلمي، فرأى منه فرط شهامة وإقدام، وشاع ذكره، فقدمه
وجعل بني املماليك احلجرية، فقهرهم واستطال، فضربه واليهم، مث لزم اخلدمة، وتودد إىل . احلاكم بطلبه يف سنة ثالث وأربع مئة

األمراء، فارتضاه احلاكم، وأعجب به، فأمره، وبعثه إىل دمشق سنة ست، فتلقاه تزبر، فتأدب وترجل ملواله، مث أعيد إىل مصر، 
جرد إىل الريف، مث بعث والياً على بعلبك، وحسنت سريته، مث نقل إىل قيسارية، واتفق قتل متويل حلب فاتك؛ قتله غالمه، مث ويل و

فلسطني، فخافه ملك العرب حسان بن مفرج الطائي، وقلق، وجرت ألمري اجليوش هذا وقائع، ودوخ العرب، فخبث حسان، 
أمسكه حبيلة دبرت له سنة سبع عشرة وأربع مئة، فشفع فيه سعيد السعداء، فأطلق له، مث وكاتب فيه وزير مصر احلسن بن صاحل، ف

  .ترقى، وكثرت غلمانه وأمواله

وأما الشام، فعاثت العرب فيها، وأفسدت، ووزر جنيب الدولة اجلرجرائي، فقدم نوشتكني على العساكر سبعة آالف، فقصد حسان 
قحوانة، فهزم العرب، وقتل صاحل، فبعثت اخللع إىل نوشتكني، مث نازل حلب، مث عاد وصاحل بن مرداس، فكانت املصاف على األ

إىل دمشق، ونزل بالقصر، مث رد إىل حلب ودخلها، فأحسن إىل الرعية، وعدل، مث تغري، وشرب اخلمر، فجاء كتاب بذمه وديده، 
 من ذنوبه الئذاً بالعفو، مث حم، وطلب طبيباً، فوصف له من عبد الدولة العلوية، واإلمامية الفاطمية متربئاً: فقلق وتنصل، وكتب

مسهالً، فأىب، وأصابه فاجل أبطل يده ورجله، مث مات بعد أيام من مجادى األوىل، سنة ثالث وثالثني حبلب، ومما خلف من النقد 
  .ست مئة ألف دينار، وأصله من بالد خنت، ومن قواده مقلد بن منقذ الكناين

  شعيب بن عبد اهللا
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  .ابن املنهال، مسند مصر، أبو عبد اهللا املصري

  .أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي، وطائفة: حدث عن

  .أمحد بن إبراهيم بن احلطاب الرازي، وأبو احلسن اخللعي، وطائفة: روى عنه

  .يتكلم يف مذهبه، مات يف شعبان سنة أربع وثالثني وأربع مئة: قال أبو إسحاق احلبال

  الرخجي

بري، أبو علي، احلسني، وزير بين بويه بالعجم، مث عظم عن الوزارة وتركها، فكانت الوزراء يغشونه، ويتأدبون معه، حىت الوزير الك
  .مات يف سنة ثالثني وأربع مئة

  الكسار

  .القاضي اجلليل العامل، أبو نصر؛ أمحد بن احلسني بن حممد بن عبد اهللا بن بوان الدينوري

 احلافظ أيب بكر بن السين، ومساعه له يف سنة ثالث وستني وثالث مئة، وحدث به يف مجادى األوىل، مسع سنن النسائي املختصر من
  .سنة ثالث وثالثني وأربع مئة

بدر بن خلف الفركني وعبدوس بن عبد اهللا اهلمذاين، وعبد الرمحن بن محد الدوين، وأبو صاحل أمحد بن عبد امللك : حدث عنه
  .املؤذن

مات يف هذا الوقت بعد حتديثه بالكتاب بيسري، وآخر من روى عنه . ، صحيح السماع، ذا علم وجاللةوكان الكسار صدوقاً
  .باإلجازة مسند أصبهان أبو علي احلداد

  ابن رزمة

  .الشيخ الثقة، أبو احلسني، حممد بن عبد الواحد بن علي بن رزمة، البزاز، من حمدثي بغداد

  .بكر بن سلم، وأيب سعيد السريايف، وطائفةأيب بكر بن خالد العطار، وأيب : حدث عن

  .أبو بكر اخلطيب، وأبو طاهر بن سوار املقرىء، وخالد ابن عبد الواحد التاجر: روى عنه

  .كان صدوقاً، كثري السماع، كتبت عنه: قال اخلطيب

  .وعاش أربعاً ومثانني سنة، مات يف مجادى األوىل، سنة مخس وثالثني وأربع مئة

بكر حممد بن جعفر امليماسي؛ راوي موطأ حيىي ابن بكري، وشارح الصحيح أبو القاسم املهلب بن أمحد بن أيب وفيها تويف أبو 
  .صفرة

  ابن فاذشاه
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  .الشيخ الرئيس املسند، أبو احلسني، أمحد بن حممد بن احلسني ابن حممد بن فاذشاه، األصبهاين التاين

روى املعجم الكبري كله عن . من جده احلسني يف سنة أربع ومخسني وثالث مئةأيب القاسم الطرباين، وكان مساعه : مسع الكثري من
  .الطرباين، وغري ذلك

معمر بن أمحد اللنباين، واحملسد بن حممد اإلسكاف، وطاهر بن حممود الصباغ، وأبو الفتح عبد اهللا بن حممد اخلرقي، : حدث عنه
حممد التاجر، وعبد األحد بن أمحد العنربي، ونصر بن أيب القاسم الصباغ، وأبو القاسم عبد اهللا بن عمر الغسال، وعبد اجلبار بن 

واهليثم بن حممد املعداين، وستان بنت حسني الصاحلاين، وحممد بن عمر بن عزيزة، وأبو سعد أمحد بن عبد الكرمي األطروش، وأبو 
  .علي احلداد، وحممود بن إمساعيل األشقر، وخلق من شيوخ السلفي

    

  .كان ابن فاذشاه صاحب ضياع كثرية، صحيح السماع، رديء املذهب: بن مندةقال حيىي 

  .كان يرمى باالعتزال والتشيع: قلت

  .مات يف صفر، سنة ثالث وثالثني وأربع مئة

  : ومن شعره

 الملمة والمصيبة وسابقة  الشّيب نافذةٌ مصيبة سهام

  قد استوفى من الدنيا نصيبه  ومن نزل المشيب بعارضيه

   القرنينذو

األمري الكبري، الشاعر ايد، وجيه الدولة، أبو املطاع، ذو القرنني بن محدان ابن صاحب املوصل ناصر الدولة احلسن بن عبد اهللا بن 
  .محدان التغليب

  : فمن نظمه

 إذا رأيت اعتناق الالّم لأللف  إني ألحسد ال في أسطر الصحف

 ا من شدة الشّغفلما لقي إالّ  أظنّها طال اعتناقهما وما

  .وكان قد سار إىل مصر، وويل اإلسكندرية يف دولة الظاهر بن احلاكم، مث رجع إىل دمشق

  .تويف سنة مثان وعشرين وأربع مئة

  اإلدريسي

  .القاسم بن محود بن ميمون بن أمحد بن عبيد اهللا بن عمر بن إدريس ابن إدريس بن عبد اهللا بن حسن، العلوي احلسين اإلدريسي

  . قرطبة سنة مثان وأربع مئة عند قتل أخيه علي بن محودويل

وكان ساكناً وادعاً، أمن الناس به، وفيه تشيع قليل، مث خرج عليه ابن أخيه حيىي بن علي سنة اثنيت عشرة، ففر منه القاسم إىل 
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وازم عنه الرببر يف سنة أربع عشرة، إشبيلية، مث حشد، وأقبل إىل قرطبة، فهرب منه حيىي أيضاً، مث بعد أشهر اضطرب أمر القاسم، 
وتغلبت كل فرقة على بلد، وجرت خطوب وزالزل، مث حلق القاسم بشريش، فقصده حيىي بن علي، وحاصره، وظفر به، وأسره، 

الثني فبقي يف اعتقاله دهراً، ويف اعتقال ابنه إدريس بن حيىي، فلما مات إدريس، خنقوا القاسم هذا وله مثانون سنة، سنة إحدى وث
  .وأربع مئة، مث محل تابوته إىل اجلزيرة اخلضراء، فدفن ا، وا يومئذ ولده حممد

  األملوكي

  .الشيخ أبو املعمر، املسدد بن علي األملوكي، خطيب محص

  .مسع حممد بن عبد الرمحن احلليب، ويوسف املياجني، واحلسني ابن خالويه، وأمحد بن عبد الكرمي احلليب، وعدة

نصر بن طالب، وعبد العزيز الكتاين، وأبو صاحل املؤذن، وأمحد بن أيب احلديد، وولده احلسن بن أمحد، وعبد اهللا بن عبد أبو : وعنه
  .الرزاق الكالعي

  .وصار يف آخر إمام مسجد سوق األحد بدمشق

  .كان فيه تساهل، مات يف ذي احلجة، سنة إحدى وثالثني وأربع مئة: قال الكتاين

  اإلسماعيلي

ة، مفيت جرجان، أبو معمر، املفضل بن إمساعيل بن العالمة شيخ اإلسالم أيب بكر، اإلمساعيلي اجلرجاين الشافعي، رئيس البلد العالم
  .وعامله وحمدثه

جده كثرياً، وحفظ القرآن ومجلةً من الفقه وهو ابن سبعة أعوام، ورحل به أبوه، فأكثر عن ابن شاهني، والدارقطين، : روى عن
  .خيل، واحلافظ أيب زرعة حممد بن يوسفويوسف بن الد

  .وكان ممن يضرب املثل بذكائه، روى الكثري، وأملى وعاش أخوه مسعدة بعده إىل سنة ثالث وأربعني

  .وتويف هو يف ذي احلجة، سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، بعد موت أخيه اإلمام أيب العالء بسنة

  الخوالني

  .يب عمران الفاسيشيخ املالكية، مفيت القريوان، رفيق أ

  .تفقه بأيب حممد بن أيب زيد، وأيب احلسن القابسي

خترج به أئمة كأيب القاسم بن حمرز، وأيب إسحاق التونسي، وأيب القاسم الستوري، وأيب حممد عبد احلق الصقلي، وأيب حفص 
  .العطار

  .وكان رأساً يف املذهب، واسع األدب، ذا تأله وصالح وتعبد

  .ثني وأربع مئةمات سنة اثنتني وثال

  .وقد دخل إىل مصر ومسع ا
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  اإلسماعيلي

مفيت جرجان وعاملها، أبو العالء السري بن العالء الكبري، أيب سعد إمساعيل ابن شيخ عصره أيب بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل، 
  .اإلمساعيلي اجلرجاين الشافعي األديب

  .تواليفه، ومسع من ابن الغطريف، وابن شاهني، والدارقطينتفقه بأبيه، ومسع الكثري من جده، وتفرد عنه ببعض 

  .وخترج به الفقهاء

  .وكان عامل تلك الديار، متواضعاً حمباً للعلماء والصلحاء

  .رمحه اهللا. عاش سبعني سنة وتويف سنة ثالثني وأربع مئة

  الدبوسي

سي البخاري، عامل ما وراء النهر، وأول من وضع علم العالمة، شيخ احلنفية، القاضي أبو زيد، عبد اهللا بن عمر بن عيسى، الدبو
  .اخلالف وأبرزه

  .وكان من أذكياء األمة

  .وأشياء. األمد األقصى: تقومي األدلة، وكتاب األسرار، وكتاب: وله كتاب

  .مات ببخارى سنة ثالثني وأربع مئة

    

  الحوفي

  .، صاحب أيب بكر حممد بن علي األدفويالعالمة، حنوي مصر، أبو احلسن؛ علي بن إبراهيم بن سعيد، احلويف

  .إعراب القرآن؛ يف عشر جملدات: له

  .خترج به املصريون

  .وتويف سنة ثالثني وأربع مئة

  الرازي

  .احلافظ األوحد، أبو بكر؛ أمحد بن علي، الرازي مث اإلسفراييين، الزاهد الثبت

  .خلدي، وطبقتهمشافع بن حممد، وزاهر السرخسي، وأيب حممد امل: أملى بإسفرايني عن

  .وانتقى عليه الشيوخ، وتعب ومجع

  .أبو صاحل املؤذن: حدث عنه

  .مات كهالً يف قرب الثالثني وأربع مئة
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  البراذعي

  .شيخ املالكية، أبو سعيد؛ خلف بن أيب القاسم، األزدي القريواين املغريب املالكي، صاحب التهذيب قفي اختصار املدونة

ر أصحاب ابن أيب زيد، وأيب احلسن القابسي، وعلى كتابه املعول باملغرب، سكن صقلية كان من كبا: قال القاضي عياض
  .واشتهرت كتبه هناك، وقرب من السلطان، واهللا يسمح له، مل أظفر بوفاته

، حلقه دعاء الشيخ أيب حممد، ألنه كان ينتقصه: كان مبغضاً عند أصحابه لصحبته سالطني القريوان، ويقال: قال القاضي عياض
  .ويطلب مثالبه

  .بقي إىل بعد الثالثني وأربع مئة

  ابن غالب

  .شيخ املالكية، القدوة الزاهد، أبو حممد؛ عبد اهللا بن غالب بن متام، اهلمداين، املغريب، شيخ أهل سبتة

أيب : لقريوان عنأيب بكر بن املهندس، وطبقته، وبا: أيب بكر الزبيدي، وأيب حممد األصيلي، ومبصر عن: ارحتل ومحل باألندلس عن
  .حممد بن أيب زيد

  .ولده الفقيه أبو عبد اهللا حممد، وإمساعيل بن محزة، وابن مجاح القاضي املالكي، وأبو حممد املسيلي: أخذ عنه

  .وكان من أوعية العلم، بصرياً باملذهب، متفنناً أديباً، بليغاً شاعراً، حافظاً نظاراً، مدار الفتاوى عليه

  .ع وثالثني وأربع مئةمات يف صفر سنة أرب

  الزهري

الفقيه العالمة، أبو طالب؛ عمر بن إبراهيم بن سعيد، الزهري الوقاصي، من ذرية صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعد بن 
  .أيب وقاص، بغدادي من كبار الشافعية ببغداد، ويعرف بابن محامة

  .مولده يف سنة سبع وأربعني وثالث مئة

  .لقطيعي، وابن ماسي، وعيسى بن حممد الرخجي، وعدةأيب بكر ا: كتب عن

  .اخلطيب ووثقه: روى عنه

  .تويف سنة أربع وثالثني وأربع مئة

  جهور بن محمد

  .ابن جهور بن عبيد اهللا، رئيس قرطبة وأمريها، وصاحبها بعد هيج الفنت باجلزيرة

  .ني سنةنصب نفسه ممسكاً لقرطبة إىل أن يتهيأ من يصلح للملك، وعاش إحدى وسبع

  .عباس بن أصبغ، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وخلف بن القاسم: حدث عن

  .وكان من وزراء الدولة العامرية، ومن رجال الكمال دهاًء ورأياً وسؤدداً وتصوناً
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 وثب على قرطبة، ومتلك من غري أن يتلقب بإمرة، وال حتول من داره، وجعل بيوت األموال حتت أيدي مجاعة ودائع، وصري أهل

األسواق أجناداً، ورزقهم من أموال أعطاها إياهم مضاربةً، وفرق عليهم األسلحة، وكان يعود املرضى، ويشهد اجلنائز وهو بزي 
  .النساك

  .واستمر يف األمر إىل أن مات يف احملرم سنة مخس وثالثني وأربع مئة

  .وقام يف اإلمرة كذلك بعده ابنه األمري أبو الوليد؛ حممد بن جهور

  .حممد بن عتاب، وغريه: عنهوحدث 

  ابن شعيب

  .امسه احلسني بن شعيب، السنجي املروزي: اإلمام، شيخ الشافعية، أبو علي؛ احلسن بن حممد بن شعيب، ويقال

  .كتاب اموع: مصنف شرح كتاب الفروع البن احلداد، وهو من أنفس كتب املذهب، وله

  .وهو أول من مجع بني طريقيت خراسان والعراق

  .أيب بكر املروزي القفال: الفقه عنأخذ 

  .وكان من رفقاء القاضي حسني، وأيب حممد اجلويين

  .مات يف ربيع األول سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة

  الطحان

  .الشيخ الثقة، أبو القاسم؛ عبد الباقي بن حممد بن أمحد بن زكريا، البغدادي، الطحان

  .مسع أبا بكر الشافعي، وأبا علي بن الصواف

  .اخلطيب، وطاهر بن أسد الطباخ، ومجاعة: روى عنه

  .عمر مثانياً ومثانني سنة، وتويف يف مجادى األوىل، سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة

  ابن كردي

  .املعمر، أبو عبد اهللا؛ أمحد بن حممد بن علي بن كردي، البغدادي األمناطي

  .أيب بكر الشافعي: حدث عن

  .س به، والفضل بن عبد العزيز القطان، وعبد اهللا بن حممد احلارثيال بأ: اخلطيب، وقال: روى عنه

  .مات يف صفر سنة ثالث وثالثني وأربع مئة

  ابن عباد
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القاضي الكبري، أمري إشبيلية ومدبرها وحاكمها، أبو القاسم؛ حممد ابن إمساعيل بن عباد بن قريش، اللخمي، من ذرية أمري احلرية 
من الشام من بلد العريش، فدخل أبوه األندلس، ونشأ أبو القاسم، فربع يف العلم، وتنقلت به األحوال، النعمان بن املنذر، أصله 

وويل قضاء إشبيلية يف أيام بين محود العلوية، فساس البلد، ومحد، ورمقته العيون، مث سار حيىي ابن علي بن محود، وكان ظلوماً، 
فأجام، ويأ للحرب، . اض بناء إىل هذا الظامل، ومنلكك: أطاعوه، مث قالوافحاصر إشبيلية، فاجتمع األعيان على القاضي، و

  .وذكرنا أن حيىي ركب إليهم سكران، فقتل، ومتكن القاضي، ودانت له الرعية، ولقب بالظافر، مث إنه متلك قرطبة وغريها

ين قد انقطع من عشرين سنة، وجرت فنت صعبة يف وقصته مشهورة مع الشخص الذي زعم أنه املؤيد باهللا املرواين، وكان خرب املروا
  .إن املؤيد حي بقلعة رباح يف مسجد، فطلبه، واحترمه، وبايعه باخلالفة، وصري نفسه كوزير له: هذه السنني، فقيل البن عباد

ي يفكر فيما يفعله، قتل حيىي اإلدريسي من أهل البيت، وقتل ابن ذي النون ظلماً، فبق: حسد ابن عباد، وقالوا: قال األمري عزيز
وأنا إذا رأيت : وقال تومرت عبد كان خيدم املؤيد . إي واهللا هو هو: قال! انظر ما تقول : فقال. رأيت املؤيد: فجاءه رجل، فقال

فأرسل رجالً مع ذلك الرجل إىل قلعة رباح، فوجداه، فقدم معهما، فلما رآه تومرت، وثب، . سيدي، عرفته، ويل فيه عالمات
فقبل حينئذ القاضي يده، مث بويع، وأخرجه يوم اجلمعة، ومشوا بني يديه إىل اجلامع، مث خطب ! موالي واهللا : ه، وقالوقبل قدم

املؤيد الناس، وصلى م، وبقي ابن عباد كاحلاجب له على قاعدة احلاجب املنصور بن أيب عامر، غري أن املؤيد خيرج إىل اجلمعة 
  .دائماً، ودانت له أكثر املدن

هرب املؤيد من قرطبة عام أربع مئة متنكراً حىت قدم مكة ومعه كيس جواهر، فشعر به حرامية مكة، فأخذوه منه، وبقي : ل عزيزقا
هذا : قال عزيز. 24يومني مل يطعم، مث عمل يف الطني وتقوت، مث توصل إىل القدس، فتعلم نسج احلصر، مث رجع إىل األندلس سنة 

  .رواه مشايخ

أربعة رجال يف مسافة ثالثة أيام يسمون أمري املؤمنني يف وقت؛ أحدهم خلف احلصري بإشبيلية على أنه ! ضيحة ف: وقال ابن حزم
املؤيد باهللا، والثاين حممد بن القاسم اإلدريسي باجلزيرة اخلضراء، والثالث حممد بن إدريس بن علي بن محود مبالقة، والرابع إدريس 

وخطب خللف على املنابر، وسفكت الدماء، وتصادمت اجليوش، ! هذه أخلوقة مل يسمع مبثلها ف. بن حيىي بن علي بن محود بشنترين
  .فأقام يف األمر نيفاً وعشرين سنة، وابن عباد القاضي كالوزير بني يديه

اد، فدامت مات القاضي يف مجادى األوىل، سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، ودفن بقصر إشبيلية، وخلفه ابنه املعتضد باهللا عب: قلت
  .دولته إىل سنة أربع وستني وأربع مئة

بل بقي القاضي حممد إىل سنة تسع وثالثني، وكان يستعني بالوزير حممد بن احلسن الزبيدي، وبعيسى بن حجاج احلضرمي، : وقيل
  .إمساعيل قتل يف مصاف، واملعتضد الذي متلك بعده: وبعبد اهللا بن علي اهلوزين، وكان له ابنان

  ياألردستان

اإلمام احلافظ الفقيه، أبو احلسن؛ حممد بن عبد الواحد بن عبيد اهللا ابن أمحد بن الفضل بن شهريار، األردستاين، مث األصبهاين، 
  .مصنف كتاب الدالئل السمعية على املسائل الشرعية؛ وهو يف ثالثة أسفار
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واحلسن بن علي ابن البغدادي، وحممد بن أمحد بن أيب بكر بن املقرىء، وعبيد اهللا بن يعقوب بن إسحاق ابن مجيل، : حدث عن
جشنس، وأيب عبد اهللا بن مندة، وأمحد بن إبراهيم العبقسي، وأيب عمر بن مهدي، وأيب أمحد الفرضي، وإمساعيل بن احلسن 

  .ويرتل إىل أيب نعيم احلافظ وحنوه. الصرصري، وإبراهيم بن خرشيذ قوله، وعدة

ويف كتابه خمبآت تنىبء بإمامته . ك، وينتصر إلمامه الشافعي، ولكنه ال يتكلم على األسانيدوينصب اخلالف مع أيب حنيفة ومال
  .وحفظه

  .سليمان بن إبراهيم احلافظ، وأبو علي احلداد وغريمها: روى عنه

  .وقع يل من حديثه يف معجم احلداد

  .مات بعد الثالثني وأربع مئة

  ابن سينا

حلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن سينا، البلخي مث البخاري، صاحب التصانيف يف العالمة الشهري الفيلسوف، أبو علي، ا
  .الطب والفلسفة واملنطق

    

كان أيب توىل التصرف بقرية كبرية، مث نزل خبارى، فقرأت القرآن وكثرياً من األدب : كان أبوه كاتباً من دعاة اإلمساعيلية، فقال
  .املصريني، ويعد من اإلمساعيليةويل عشر، وكان أيب ممن آخى داعي 

ورغبت يف الطب، وبرزت فيه، وقرؤوا علي، : مث ذكر مبادىء اشتغاله، وقوة فهمه، وأنه أحكم املنطق وكتاب إقليدس إىل أن قال
  .وأنا مع ذلك أختلف إىل الفقه، وأناظر ويل ست عشرة سنةً

مل أظفر باحلد األوسط يف قياس، ترددت إىل اجلامع، وصليت، مث قرأت مجيع أجزاء الفلسفة، وكنت كلما أحتري يف مسألة، أو 
حىت استحكم معي : إىل أن قال. وابتهلت إىل مبدع الكل حىت فتح يل املنغلق منه، وكنت أسهر، فمهما غلبين النوم، شربت قدحاً
مث وقع يل . وال أفهمه، فأيستمجيع العلوم، وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة، فأشكل علي حىت أعدت قراءته أربعني مرةً، فحفظته 

  .جملد أليب نصر الفارايب يف أغراض كتاب ما بعد احلكمة الطبيعية، ففتح علي أغراض الكتب، ففرحت، وتصدقت بشيء كثري

واتفق لسلطان خبارى نوح مرض صعب، فأحضرت مع األطباء، وشاركتهم يف مداواته، فسألت إذناً يف نظر خزانة كتبه، فدخلت 
فلم بلغت مثانية عشر عاماً، فرغت من هذه العلوم كلها، وكنت إذ : إىل أن قال.  حتصى يف كل فن، فظفرت بفوائدفإذا كتب ال

ذاك للعلم أحفظ، ولكنه معي اليوم أنضج، وإال فالعلم واحد مل يتجدد يل شيء، وصنفت اموع، فأتيت فيه على علوم، وسألين 
قه والتفسري والزهد، فصنفت له احلاصل واحملصول يف عشرين جملدة، مث تقلدت شيئاً من جارنا أبو بكر الربقي وكان مائالً إىل الف

  .أعمال السلطان، وكنت بزي الفقهاء إذ ذاك؛ بطيلسان حمنك، مث انتقلت إىل نسا، مث أباورد وطوس وجاجرم، مث إىل جرجان

، الرب واإلمث؛ جملدان، الشفاء، مثانية عشر جملداً، وصنف الرئيس بأرض اجلبل كتباً كثريةً، منها اإلنصاف؛ عشرون جملداً: قلت
اإلرصاد، جملد، النجاة، ثالث جملدات، اإلشارات، جملد، القولنج، جملد، اللغة، عشر جملدات، أدوية القلب، جملد، . القانون؛ جملدات

  .املوجز جملد، املعاد جملد، وأشياء كثرية ورسائل
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 خرج إىل قزوين ومهذان، فوز ا، مث قام عليه األمراء، وبوا داره، وأرادوا قتله، فاختفى، مث نزل الري وخدم جمد الدولة وأمه، مث
فعاود متوليها مشس الدولة القولنج، فطلب الرئيس، واعتذر إليه، فعاجله، فربأ، واستوزره ثانياً، وكانوا يشتغلون عليه، فإذا فرغوا، 

، فاختفى أبو علي عند شخص، فكان يؤلف كل يوم مخسني ورقةً، مث أخذ، مث مات األمري. حضر املغنون، وهىيء جملس الشراب
وقاسوا شدائد، فبالغ صاحب . وسجن أربعة أشهر، مث تسحب إىل أصبهان متنكراً يف زي الصوفية هو وأخوه وخادمه وغالمان

اجلماع، فأثر يف مزاجه، وأخذه وكان الشيخ قوي القوى كلها، يسرف يف : أصبهان عالء الدولة يف إكرامه، إىل أن قال خادمه
القولنج حىت حقن نفسه يف يوم مثان مرات، فتقرح معاه، وظهر به سحج، مث حصل له الصرع الذي يتبع علة القولنج، فأمر يوماً 

بدانقني من بزر الكرفس يف احلقنة، فوضع طبيبه عمداً أو خطأً زنة مخسة دراهم، فازداد السحج، وتناول مثروذيطوس ألجل 
رع، فكثره غالمه، وزاده أفيون، وكانوا قد خانوه يف مال كثري، فتمنوا هالكه، مث تصلح، لكنه مع حاله يكثر اجلماع، الص

ما كان يدبر : فينتكس، وقصد عالء الدولة مهذان، فسار معه الشيخ، فعاودته العلة يف الطريق، وسقطت قوته، فأمهل العالج، وقال
  .مات مذان بعد أيام وله ثالث ومخسون سنة. بدين عجز، فال تنفعين املعاجلة

مث اغتسل وتاب، وتصدق مبا معه على الفقراء، ورد املظامل، وأعتق مماليكه، وجل خيتم القرآن يف كل ثالث، مث : قال ابن خلكان
  .مات يوم اجلمعة يف رمضان سنة مثان وعشرين وأربع مئة

  .ومولده يف صفر سنة سبعني وثالث مئة: قال

  .نقل تابوته إىل أصبهان: صح مولده، فما عاش إال مثانياً وأربعني سنة وأشهراً، ودفن عند سور مهذان، وقيلإن : قلت

    

ليكن اهللا تعاىل أول فكر له وآخره، وباطن كل اعتبار وظاهره، ولتكن عينه : ومن وصية ابن سينا أليب سعيد، فضل اهللا امليهين
ى املثول بني يديه، مسافراً بعقله يف امللكوت األعلى وما فيه من آيات ربه الكربى، وإذا مكحولةً بالنظر إليهن وقدمه موقوفةً عل

احنط إىل قرارهن فليرته اهللا يف آثاره، فإنه باطن ظاهر جتلى لكل شيء بكل شيء، وتذكر نفسه، وودعها، وكان معها كأن ليس 
 والصدقة، وأزكى السر االحتمال، وأبطل السعي الرياء، ولن معها، فأفضل احلركات الصالة، وأمثل السكنات الصيام، وأنفع الرب

ختلص النفس عن الدون ما التفتت إىل قيل وقال وجدال، وخري العمل ما صدر عن خالص نية، وخري النية ما انفرج عن علم، 
، وال يقصر يف األوضاع الشرعية، واملشروب فيهجر تلهياً ال تشفياً: إىل أن قال. ومعرفة اهللا أول األوائل، إليه يصعد الكلم الطيب

  .ويعظم السنن اإلهلية

قد سقت يف تاريخ اإلسالم أشياء اختصرا، وهو رأس الفالسفة اإلسالمية، مل يأت بعد الفارايب مثله، فاحلمد هللا على اإلسالم 
  .والسنة

  .الل، وكفر الفارايبوله كتاب الشفاء، وغريه، وأشياء ال حتتمل، وقد كفره الغزايل يف كتاب املنقذ من الض

قد صح عندي بالتواتر ما كان جبوزجان يف زماننا من أمر حديد لعله زنة مئة ومخسني مناً نزل من اهلواء، فنشب يف : وقال الرئيس
األرض، مث نبا نبوة الكرة، مث عاد، فنشب يف األرض، ومسع له صوت عظيم هائل، فلما تفقدوا أمرهن ظفرا به، ومحل إىل وايل 

  .نقله يف الشفاء. ن، فحاولوا كسر قطعة منه، فما عملت فيه اآلالت إال جبهد، فراموا عمل سيف منه، فتعذرجوزجا
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  ذو القرنين

األمري الكبري، نائب دمشق، وجيه الدولة، أبو املطاع، ابن صاحب املوصل ناصر الدولة احلسن بن عبد اهللا بن محدان، التغليب 
  .الشاعر

دى وأربع مئة، وجاءته اخللع من احلاكم، مث عزل بابن بزال، مث ويل دمشق للظاهر بن احلاكم، مث عزل ويل دمشق بعد لؤلؤ سنة إح
  .بعد أشهر بسختكني، مث وليها سنة مخس عشرة، مث عزل بالدزبري بعد أربعة أعوام

  .وله نظم يف الذروة، وكان ابنه من خيار الدولة املصرية

  .ن وأربع مئة، وكان من أبناء الثماننيمات ذو القرنني يف صفر سنة مثان وعشري

  : وله

 حين نكرر التّوديعا وشهدت  كنت ساعة بيننا ما بيننا لو

  وعلمت أن من الحديث دموعا  أيقنت أن من الدموع محدثاً

  : ومن شعره

 عينيه أمضى من مضاربه ولحظ  الذي زرته بالسيف مشتمالً أفدي

 لبست نجاداً من ذوائبهإال   خلعت نجادي للعناق له فما

  من كان في الحب أشقانا بصاحبه  أسعدنا في نيل بغيته فبات

  المحاملي

  .الشيخ أبو عبد اهللا؛ أمحد بن عبد اهللا بن احلسني بن إمساعيل، الضيب احملاملي

  .مسع النجاد، وأبا سهل بن زياد، ودعلجاً، وطائفة

  . الباقالين، وآخروناخلطيب، وأبو الفضل بن خريون، وأبو غالب: وعنه

مساعه صحيح، حدث له صمم يف سنة مثان، ومات سنة تسع وعشرين وأربع مئة، يف ربيع اآلخر عن ست ومثانني : قال اخلطيب
  .سنة

  ابن الحارث

  .راإلمام أبو بكر؛ أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن احلارث، التميمي األصبهاين، املقرىء النحوي، الزاهد احملدث، نزيل نيسابو

  .أيب الشيخ بن حيان، وأيب بكر عبد اهللا بن حممد القباب، وأيب احلسن الدارقطين، وطائفة: حدث عن

  .البيهقي، وحممد بن حيىي املزكي، ومنصور بن حيد، وعبد الغفار بن حممد الشريويب، وآخرون: حدث عنه

  .وخترج به أهل نيسابور يف العربية

  .ئة عن إحدى ومثانني سنة، وحدث بسنن الدارقطينمات يف ربيع األول سنة ثالثني وأربع م
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  الحيري

  .العالمة املفسر، أبو عبد الرمحن؛ إمساعيل بن أمحد، النيسابوري، احلريي، الضرير الزاهد، أحد األعالم

  .له التصانيف يف القرآن والقراءات، واحلديث والوعظ، ونفع اخللق

  . ابن خزمية، وأيب اهليثم الكشميهينزاهر السرخسي، وأيب حممد املخلدي، وحفيد: روى عن

  .اخلطيب، ومسعود بن ناصر: وعنه

قدم علينا، ونعم الشيخ كان، له تفسري مشهور، قرأت عليه صحيح البخاري يف ثالثة جمالس؛ ميعادان يف ليلتني، : قال اخلطيب
  .وقرأت الثالث من ضحوة إىل الليل، مث إىل طلوع الفجر

  .ئة وله تسع وستون سنةمات سنة ثالثني وأربع م: قلت

  ابن رامش

    

  .املوىل الكبري، متويل نيسابور، أبو عبد اهللا؛ منصور بن رامش بن عبد اهللا بن زيد، النيسابوري

أيب الفضل عبيد اهللا الزهري، وأيب الطيب حممد بن احلسني التيملي، وعبيد اهللا بن حممد : حدث خبراسان وببغداد واحلرم ودمشق عن
  .رقطين، وأيب ممد املخلدي، وعدةالفامي، والدا

  .اخلطيب، والكتاين، واحلسن بن أيب احلديد، وأبو الفضل بن الفرات، وحممد بن علي املطرز: روى عنه

  .وكان صدراً معظماً، ثقةً، حمدثاً كثري الرواية، وجه بوقر من مسموعاته، وتفرد بأشياء

الرئيس، السالر الغازي، رجل من الرجال، وداه من الدهاة، ويل رئاسة كنيته أبو نصر : قال عبد الغافر بن إمساعيل يف السياق
نيسابور يف دولة حممود، وترتيب نيسابور بعدله وإنصافه، مث حج وجاور سنتني، مث عاد فويل البلد، فلم يتمكن من العدل، 

  .فاستعفى، ولزم العبادة، وكان ثقةً

  .تويف يف رجب سنة سبع وعشرين وأربع مئة

  سابن المغل

  .األستاذ اللغوي، أبو حممد، عبد العزيز بن أمحد بن السيد بن مغلس، القيسي األندلسي، نزيل مصر، من أئمة األدب

  : وله نظم بديع، وهو القائل

 قلبي به ممرض ولكن  الجفون بال علٍّة مريض

  يعرض لي أنّه معرض  زار شوقاً ولكن أتى وما

  .صاعد بن احلسن الربعي وغريه: أخذ عن

  .تويف سنة سبع وعشرين وأربع مئة
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  المعتلي

  .أمري األندلس، أبو زكريا؛ حيىي بن علي بن محود، احلسين اإلدريسي املغريب، امللقب باملعتلي باهللا

توثب على عمه األمري القاسم بن محود، وزحف إليه من مالقة، ومتلك قرطبة، مث تراجع أمر القاسم، واستمال الرببر، وحشد وقصد 
 يف سنة ثالث عشرة وأربع مئة، ففر املعتلي إىل مالقة، مث اضطرب أمر القاسم بعد يسري، وتغلب املعتلي على اجلزيرة اخلضراء، قرطبة

وكانت أمه علوية أيضاً، مث تلقب بأمري املؤمنني، واستفحل أمره، وتسلم قرطبة ثانياً، وتسلم القالع قبل سنة عشرين، مث حاصر 
ي حممد ابن إمساعيل بن عباد، فربز عدة فوارس للمبارزة، فساق لقتاهلم املعتلي بنفسه وهو خممور، فقتلوه يف إشبيلية، وكبريها القاض

  .احملرم سنة سبع وعشرين وأربع مئة، فقام بعده ولده إدريس

 بويع، وض بأمره عميد واتفق يف العام موت األمري املعتد باهللا أيب بكر هشام بن حممد بن عبد امللك بن الناصر املرواين، وكان قد
قرطبة أبو احلزم جهور بن حممد، فعقدوا له يف سنة مثان عشرة، وبقي متردداً يف الثغور ثالث سنني، وثارت فنت وباليا واضطراب، 

  .مث خلعه اجلند، وأهني، فالتجأ إىل ابن هود بسرقسطة إىل أن مات عن ثالث وستني سنة، فهو آخر املروانية

  ابن شهاب

  .لعالمة األوحد، الكاتب اود، أبو علي؛ احلسن بن شهاب بن احلسن بن علي، العكربي، الفقيه احلنبلياإلمام ا

  .مولده سنة مخس وثالثني وثالث مئة

أيب علي بن الصواف، وأيب بكر بن خالد، وأيب بكر القطيعي، وحبيب بن احلسن القزاز، : وطلب احلديث يف رجوليته، فسمع من
  .فمن بعدهم

  . املذهب، وكان من أئمة الفقه والعربية والشعر وكتابة املنسوبوبرع يف

  .وثقة أبو بكر الربقاين

  .أبو بكر اخلطيب، وعيسى بن أمحد اهلمذاين: وحدث عنه

  .وكان يضرب املثل حبسن كتابته

يع الكتابة، فنظر فيه، أرين خطك، فقد ذكر يل أنك سر: قال يل أبو علي بن شهاب يوماً: حدثنا عيسى بن أمحد قال: قال اخلطيب
كسبت يف الوراقة مخسةً وعشرين ألف درهم راضية، كنت أشتري كاغداً خبمسة دراهم، فأكتب فيه ديوان : فلم يرضه، مث قال يل

  .املتنيب يف ثالث ليال، وأبيعه مبئيت درهم، وأقله مبئة ومخسني درمهاً، وكذلك كتب األدب املطلوبة

  .اء احلنابلة، فلم يعطوا شيئاً، أخذ السلطان من تركته ألف دينار سوى العقارأوصى بالثلث لفقه: قال األزهري

  .مات ابن شهاب يف رجب سنة مثان وعشرين وأربع مئة

  ابن باكويه

  .اإلمام الصاحل احملدث، شيخ الصوفية؛ أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن باكويه، الشريازي

  . مئةولد سنة نيف وأربعني وثالث
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  .وطلب هذا الشأن، وارحتل فيه

    

ومسع حممد بن خفيف الزاهد، وحممد بن ناصح الكرجي، وأبا أمحد بن عدي، وأبا بكر اإلمساعيلي، وأبا يعقوب النجريمي، وأبا 
مرو املكي، بكر القطيعي، وأبا الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي، وعلي بن عبد الرمحن البكائي الكويف، ومغرية بن ع

وإمساعيل بن حممد البلخي الفراء، وأبا بكر بن املقرىء، وأبا بكر يوسف بن القاسم املياجني، ولقي ببخارى أبا بكر حممد بن القاسم 
  .الفارسي

أبو القاسم القشريي، وعبد الواحد ولد القشريي، وأبو بكر بن خلف الشريازي، وعبد الوهاب بن أمحد الثقفي، وعلي : حدث عنه
  .ن أيب صادق احلريي، وعبد الغفار بن حممد الشريويب، وآخرونب

  .وقع يل جزء من حديثه، وله تصانيف ومجوع

  .نظرت يف أجزاء أيب عبد اهللا بن باكويه، فلم أجد عليها آثار السماع، وأحسن ما مسعت عليه احلكايات: قال أبو صاحل املؤذن

  .ن وأربع مئةمات سنة مثان وعشري: قال احلسني بن حممد الكتيب

  أبو عمران الفاسي

اإلمام الكبري، العالمة، عامل القريوان، أبو عمران؛ موسى بن عيسى بن أيب حاج حيج، الرببري، الغفجومي الزنايت، الفاسي املالكي، 
  .أحد األعالم

من عبد الوارث بن سفيان، ومسع . تفقه بأيب احلسن القابسي، وهو أكرب تالمذته، ودخل إىل األندلس، فتفقه بأيب حممد األصيلي
  .وسعيد بن نصر، وأمحد بن القاسم التاهريت

  .كان صاحيب عندهم، وأنا دللته عليهم: قال أبو عمر بن عبد الرب

حج غري مرة، وأخذ القراءات ببغداد عن أيب احلسن احلمامي، وغريه، ومسع من أيب الفتح بن أيب الفوارس، واملوجودين، : قلت
  .ن القاضي أيب بكر بن الباقالين يف سنة تسع وتسعني وسنة أربع مئةوأخذ علم العقليات ع

كان أبو عمران من أعلم الناس وأحفظهم، مجع حفظ الفقه إىل احلديث ومعرفة معانيه، وكان يقرأ القراءات : قال حامت بن حممد
  .داً أوسع علماً منه، وال أكثر روايةًوجيودها، ويعرف الرجال واجلرح والتعديل، أخذ عنه الناس من أقطار املغرب، مل ألق أح

  .أقرأ الناس بالقريوان، مث ترك ذلك، ودرس الفقه، وروى احلديث: قال ابن بشكوال

  .ولدت مع أيب عمران يف سنة مثان وستني وثالث مئة: قال ابن عبد الرب

  .تويف يف ثالث عشر رمضان سنة ثالثني وأربع مئة: قال أبو عمرو الداين

  .ا اإلمام خلق من الفقهاء والعلماءخترج ذ: قلت

حدث يف القريوان مسألة يف الكفار؛ هل يعرفون اهللا تعاىل أم ال ؟ فوقع فيها اختالف العلماء، ووقعت : وحكى القاضي عياض قال
: قال. نعم: قالوا. مإن أنصتم، علمتك: يف ألسنة العامة، وكثر املراء، واقتتلوا يف األسواق إىل أن ذهبوا إىل أيب عمران الفاسي، فقال

: أتعرف أبا عمران الفاسي ؟ قال: أرأيت لو لقيت رجالً، فقلت له: فنصبوا واحداً، فقال له. ال يكلمين إال رجل، ويسمع الباقون
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لو لقيت آخر فسألته كما : فقال. ال: هو بقال يف سوق كذا، ويسكن سبتة، أكان يعرفين؟ فقال: قال. صفه يل: فقلت له. نعم
لربه : فكذلك الكافر قال: قال. نعم: أعرفه، يدرس العلم، ويفيت، ويسكن بغرب الشماط، أكان يعرفين ؟ قال: ول، فقالسألت األ

  .ودعوا له، ومل خيوضوا بعد يف املسألة. شفيتنا: فقالوا. صاحبة وولد، وأنه جسم، فلم يعرف اهللا وال وصفه بصفته خبالف املؤمن

    

ولَِئن سأَلْتهم من : "ريهم عرفوا اهللا تعاىل مبعىن أم مل جيحدوه، وعرفوا أنه خالقهم، قال تعاىلاملشركون والكتابيون وغ: قلت
إبراهيم فهؤالء مل ينكروا البارىء، وال " قَالَت رسلُهم أَيف اللِّه شك فاِطِر السمواِت واَألرِض: "الزخرف وقال" خلَقَهم لَيقُولُن اللّه

لصانع، بل عرفوه، وإمنا جهلوا نعوته املقدسة، وقالوا عليه ما ال يعلمون، واملؤمن فعرف ربه بصفات الكمال، ونفى عنه جحدوا ا
مسات النقص يف اجلملة، وآمن بربه، وكف عما ال يعلم، فبهذا يتبني لك أن الكافر عرف اهللا من وجه، وجهله من وجوه، والنبيون 

معرفةً هللا، واألولياء فعرفوه معرفةً جيدة، ولكنها دون معرفة األنبياء، مث املؤمنون العاملون بعدهم، مث عرفوا اهللا تعاىل، وبعضهم أكمل 
فالناس يف معرفة رم متفاوتون، كما أن إميام يزيد وينقص، بل وكذلك األمة يف اإلميان بنبيهم واملعرفة له على . الصاحلون دوم

ديق مثالً، مث عدد من السابقني، مث سائر الصحابة، مث علماء التابعني، إىل أن تنتهي املعرفة به مراتب، فأرفعهم يف ذلك أبو بكر الص
  .وكذلك القول يف معرفة الناس لدين اإلسالم. واإلميان به إىل أعرايب جاهل وامرأة من نساء القرى، ودون ذلك

  بشرى

  .سند، أبو احلسن، الرومي الفاتين؛ موىل فاتن األمري، موىل املطيع هللابن مسيس، وهو ابن عبد اهللا، الشيخ املعمر، الصاحل الصادق امل

أهداين بعض بين محدان إىل فاتن، فأدبين، وأمسعين، مث ورد أيب إىل بغداد سراً ليتلطف : أسر من أرض الروم وهو أمرد، فحكى قال
  .ورجعيف أخذي، فلما رآين على تلك الصفة من اإلسالم واالشتغال بالعلم، يئس مين، 

أيب بكر بن اهليثم األنباري، وحممد بن بدر احلمامي، وعمر بن حممد بن حامت الترمذي، وسعد بن حممد الصرييف، وحممد : حدث عن
  .بن محيد املخرمي، وابن سلم اخلتلي، واحلافظ أيب حممد بن السقاء، وأيب يعقوب النجريمي، وأيب بكر القطيعي، وطائفة

 عبد الواحد التاجر، وهبة اهللا بن أمحد املوصلي، واألمري أبو نصر ابن ماكوال، وأبو القاسم بن بيان اخلطيب، وخالد بن: حدث عنه
  .الرزاز، وأبو ياسر أمحد بن بندار، وعدة

  .كتبت عنه، وكان صدوقاً صاحلاً، تويف يوم عيد الفطر سنة إحدى وثالثني وأربع مئة: قال اخلطيب

  .مات يف عشر املئة: قلت

فلما رآين على تلك احلالة من االشتغال بالعلم واملثابرة على : حدثين أن أباه ورد بغداد سراً ليتلطف يف أخذه، قال: قال اخلطيب
  .لقاء الشيوخ، علم ثبوت اإلسالم يف قليب، فانصرف

والقاضي أبو العالء وفيها مات أبو علي احلسن بن احلسني بن دوما النعايل، والقاضي أبو عمرو سيار بن حيىي اهلروي والد صاعد، 
صاعد بن حممد األستوائي، وأبو سعد عبد الرمحن بن احلسن بن عليك، وعبد الرمحن بن عبد العزيز ابن الطبيز بدمشق، وعثمان بن 

أمحد القيشطايل، وحممد بن أمحد التميمي اجلواليقي، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن شاذان األعرج، وأبو منصور حممد بن عيسى 
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اين، وحممد بن الفضل بن نظيف الفراء، واملسدد بن علي األملوكي، واملفضل بن إمساعيل بن أيب بكر اإلمساعيلي، وحممد بن اهلمذ
  .عوف املزين بدمشق

  محمد بن عوف

ت الدولة وكان تكىن قدمياً بأيب بكر، فلما منع. ابن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن، اإلمام احملدث احلجة، أبو احلسن املزين الدمشقي
  .العبيدية من التكين بذلك، تكىن بأيب احلسن

حدث عن أيب علي احلسن بن منري، وأيب علي بن أيب الرمرام، وحممد بن معيوف، والفضل بن جعفر املؤذن، والقاضي يوسف 
  .املياجني، وأيب سليمان بن زبر، وعدة

و القاسم بن أيب العالء، وأبو الطاهر بن أيب الصقر األنباري، عبد العزيز الكتاين، واحلسن بن أمحد بن أيب احلديد، وأب: حدث عنه
  .والفقيه نصر ابن إبراهيم، وعلي بن بكار الصوري، وسعد بن علي الزجناين، وآخرون

  .كان شيخاً ثقةً نبيالً مأموناً، تويف يف ربيع اآلخر سنة إحدى وثالثني وأربع مئة: قال الكتاين

  .واكان من أبناء التسعني أو د: قلت

    

أخربنا حممد بن علي الصاحلي، أخربنا احلسن بن علي بن احلسني ابن احلسن األسدي سنة عشرين وست مئة، أخربنا جدي، أخربنا 
احلسن بن أمحد بن عبد الواحد، أخربنا حممد بن عوف، أخربنا الفضل بن جعفر، حدثنا عبد الرمحن بن القاسم بن الرواس، حدثنا 

حدثين أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : قال الزهري: يل ابن حيىي، حدثين الوليد بن حممد قالعبد الرمحن بن إمساع
  .يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إىل العوايل، فيأتيها والشمس مرتفعة

  .أربعة أميال: العوايل عن املدينة

  ابن المزكي

حممد بن احملدث أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي بن سختويه، النيسابوري املزكي، أحد احملدث الصادق املعمر، أبو عبد اهللا، 
  .اإلخوة اخلمسة وهو أصغرهم

والده أيب إسحاق املزكي، وأيب العباس حممد بن إسحاق الصبغي، وحامد بن حممد الرفاء، وأيب عمرو بن مطر، وحيىي : حدث عن
  . األنباري، وأيب حبر الرباري، وأيب بكر عبد اهللا بن حيىي الطلحي، وعدةبن منصور القاضي، وأيب بكر بن اهليثم

  .وانتقى عليه أمحد بن علي بن منجويه احلافظ، وأبو حازم العبدويي، وكان صحيح األصول

و منصور، كان أيب يتأسف على فوات السماع منه، وقد أخربنا عنه أخوايل؛ أبو سعد، وأبو سعيد، وأب: قال عبد الغافر الفارسي
  .ونافع بن حممد األبيوردي، وفالن الشقاين، وأبو بكر حممد بن حيىي املزكي بن أخيه، وعلي بن عبد الرمحن العثماين

  .وأبو سعد علي بن عبد اهللا بن أيب صادق، وعبد الغفار بن حممد الشريويب، وآخرون: قلت

  .اهللامات سنة سبع وعشرين وأربع مئة، وكان من أبناء الثمانني، رمحه 
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  القرشي

  .اإلمام املسند العدل، أبو عثمان؛ سعيد بن العباس بن حممد بن علي بن سعيد، القرشي اهلروي

مسع أبا علي حامد بن حممد الرفاء، وأبا حامد بن حسنويه، وأبا الفضل بن مخريويه، ومنصور بن العباس البوشنجي، ومجاعةً تفرد 
  .بالرواية عنهم

  .قوب القراب أجزاء كثريةًوانتخب عليه احلافظ أبو يع

  .أبو بكر اخلطيب، وأبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري، وحممد بن علي العمريي، وآخرون: حدث عنه

  .مات يف احملرم سنة ثالث وثالثني وأربع مئة. عاش أربعاً ومثانني سنة

  .وكان من سروات الرجال وبقايا املسندين راة

  النصرويي

  .مام احملدث، أبو سعد، عبد الرمحن بن محدان بن حممد بن محدان بن نصرويه، النصرويي بصاد مهملة النيسابوريالشيخ اجلليل، اإل

  .رحل وكتب الكثري، وروى مسند إسحاق وغري ذلك

د اهللا أيب عمرو بن جنيد، وأيب احلسن السراج، وأيب حممد ابن ماسي، وحممد بن أمحد املفيد، وأيب بكر القطيعي، وأيب عب: حدث عن
  .العصمي، وطبقتهم

ومساعه ملسند . اخلطيب، والبيهقي، وأبو علي احلسن بن حممد بن حممد بن حممويه، وعبد الغفار الشريويي، وعدة: حدث عنه
  .إسحاق من عبد اهللا بن حممد بن زياد السمذي

شق، وأبو نصر أمحد بن احلسني الكسار، مات يف صفر سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، وأبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد الطيان بدم
وأبو عثمان سعيد بن العباس القرشي اهلروي، وأبو احلسن علي بن حممد بن السمسار، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن 

 بن حممد بن الباجي، والسلطان مسعود بن السلطان حممود بن سبكتكني، وقاضي إشبيلية امللك حممد بن إمساعيل بن عباد، وأمحد
  .فاذشاه، وأبو القاسم علي بن حممد الزيدي؛ شيخ حران

  أبو ذر الهروي

احلافظ اإلمام اود، العالمة، شيخ احلرم، أبو ذر؛ عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن غفري بن حممد، املعروف ببلده بابن 
  .املستملي، واحلموي، والكشميهين: ي الصحيح عن الثالثةالسماك، األنصاري اخلراساين اهلروي املالكي، صاحب التصانيف، وراو

  .ولدت سنة مخس أو ست ومخسني وثالث مئة: قال

مسع أبا الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه، وبشر بن حممد املزين، وعدةً راة، وأبا بكر هالل بن حممد بن حممد، وشيبان بن حممد 
ن الزهري، وأبا عمر بن حيويه، وعلي بن عمر السكري، وأبا احلسن الدارقطنني وطبقتهم الضبعي بالبصرة، وعبيد اهللا بن عبد الرمح

ببغداد، وعبد الوهاب الكاليب وحنوه بدمشق، وأبا مسلم الكاتب وطبقته مبصر، وزاهر ابن أمحد الفقيه بسرخس، وأبا إسحاق 
وألف معجماً لشيوخه، . بن عثمان الدينوري، وغريه مبكةإبراهيم بن أمحد املستملي ببلخ، وأبا إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد 
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  .وحدث خبراسان وبغداد واحلرم

    

ابنه أبو مكتوم عيسى، وموسى بن علي الصقلي، وعلي ابن حممد بن أيب اهلول، والقاضي أبو الوليد الباجي، وأبو : حدث عنه
ريح، وأبو عبد اهللا بن منظور، وعبد اهللا بن احلسن عمران موسى بن أيب حاج الفارسي، وأبو العباس بن دهلاث، وحممد بن ش

التنيسي، وأبو صاحل أمحد بن عبد امللك املؤذن، وعلي بن بكار الصوري، وأمحد بن حممد القزويين، وأبو الطاهر إمساعيل بن سعيد 
، وعلي بن عبد الغالب النحوي، وعبد اهللا بن سعيد الشنتجايل، وعبد احلق بن هارون السهمي، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا

  .البغدادي، وأبو بكر أمحد بن علي الطريثيثي، وأبو شاكر أمحد ابن علي العثماين، وعنده عنه فرد حديث، وعدة

أبو عمر بن عبد الرب، وأبو بكر اخلطيب، وأمحد بن عبد القادر اليوسفي، وأبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن : وروى عنه باإلجازة
  .ملتوىف يف سنة مثان ومخس مئةغلبون اخلوالين ا

أخربنا املسلم بن حممد يف كتابه، عن القاسم بن علي، أخربنا أيب، أخربنا علي بن أمحد اجلرباذقاين راة وأخربنا أبو احلسن الغرايف، 
عبد بن أمحد : ي قالأخربنا أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد األنصار: أخربنا علي بن روزبه ببغداد، أخربنا أبو الوقت السجزي قاال

السماك احلافظ صدوق، تكلموا يف رأيه، مسعت منه حديثاً واحداً عن شيبان بن حممد الضبعي، عن أيب خليفة، عن علي بن املديين 
: اقرأه علي حىت تعتاد قراءة احلديث، وهو أول حديث قرأته على الشيخ، وناولته اجلزء، فقال: حديث جابر بطوله يف احلج قال يل

  .على وضوء، فضعهلست 

  .مسعت احلديث من ابن مخريويه: قال أبو ذر

  .هو أقدم شيخ له: قلت

قدم أبو : حدثنا احلسني بن إدريس، قال أبو بكر اخلطيب: ودخلت على أيب حامت بن أيب الفضل قبل ذلك، ومسعته ميلي يقول: قال
عرب، وأقام بالسروات، فكان حيج كل عام، وحيدث، مث ذر بغداد، وحدث ا وأنا غائب، وخرج إىل مكة، وجاور، مث تزوج يف ال

  .يرجع إىل أهله، وكان ثقةً ضابطاً ديناً، مات مبكة يف ذي القعدة سنة أربع وثالثني وأربع مئة

بلغين أن أبا ذر مات سنة أربع مبكة، وكان على مذهب : حدثين أبو علي احلسني بن أيب حريصة قال: وقال األمني ابن األكفاين
  .ومذهب األشعريمالك 

أخذ الكالم ورأي أيب احلسن عن القاضي أيب بكر بن الطيب، وبث ذلك مبكة، ومحله عنه املغاربة إىل املغرب، واألندلس، : قلت
وقبل ذلك كانت علماء املغرب ال يدخلون يف الكالم، بل يتقنون الفقه أو احلديث أو العربية، وال خيوضون يف املعقوالت، وعلى 

صيلي، وأبو الوليد بن الفرضي، وأبو عمر الطلمنكي، ومكي القيسي، وأبو عمرو الداين، وأبو عمر بن عبد الرب، ذلك كان األ
  .والعلماء

  .وقد مدح إمساعيل بن سعيد النحوي أبا ذر بقصيدة

 الشيخ أبو ذر وكان مييل لقد أخربين: قال أبو الوليد الباجي يف كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه، يف ذكر القاضي ابن الباقالين
إين كنت ماشياً ببغداد مع احلافظ الدارقطين، فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزمه الشيخ أبو : من أين لك هذا ؟ قال: إىل مذهبه، فسألته

هذا : قالمن هذا الذي صنعت به ما مل أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك ؟ ف: احلسن، وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه، قلت له
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فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أيب، كل : قال أبو ذر. إمام املسلمني، والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر حممد بن الطيب
  .بلد دخلته من بالد خراسان وغريها ال يشار فيها إىل أحد من أهل السنة إال من كان على مذهبه وطريقه

    

سنة وطريقة احلديث باجلدل والربهان، وباحلضرة رؤوس املعتزلة والرافضة والقدرية وألوان هو الذي كان ببغداد يناظر عن ال: قلت
البدع، وهلم دولة وظهور بالدولة البويهية، وكان يرد على الكرامية، وينصر احلنابلة عليهم، وبينه وبني أهل احلديث عامر، وإن 

فما الدليل : فإن قيل: اإلبانة، يقول فيه: باالحترام، وقد ألف كتاباً مساهكانوا قد خيتلفون يف مسائل دقيقة، فلهذا عامله الدارقطين 
فأثبت تعاىل لنفسه " ما منعك أنْ تسجد ِلما خلَقْت ِبيدي: "الرمحن وقوله" ويبقَى وجه ربك: "قوله: على أن هللا وجهاً ويداً ؟ قال

. بل هو مستو على عرشه كما أخرب يف كتابه! معاذ اهللا : إنه يف كل مكان ؟ قيل: تقولونفهل : فإن قيل: إىل أن قال. وجهاً ويداً

احلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم واإلرادة والوجه واليدان : وصفات ذاته اليت مل تزل وال يزال موصوفاً ا: إىل أن قال
قد بينا دين :  كتاب التمهيد له، ويف كتاب الذب عن األشعري وقالوقال حنوه يف. فهذا نص كالمه. والعينان والغضب والرضى

  .األمة وأهل السنة أن هذه الصفات متر كما جاءت بغري تكييف وال حتديد وال جتنيس وال تصوير

ابن فهذا املنهج هو طريقة السلف، وهو الذي أوضحه أبو احلسن وأصحابه، وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وبه قال : قلت
  .الباقالين، وابن فورك، والكبار إىل زمن أيب املعايل، مث زمن الشيخ أيب حامد، فوقع اختالف وألوان، نسأل اهللا العفو

  .وأليب ذر اهلروي مصنف يف الصفات على موال كتاب أيب بكر البيهقي حبدثنا وأخربنا

: من أين متذهبت مبذهب مالك ورأي أيب احلسن ؟ قالأنت هروي ف: قيل أليب ذر: حدثين شيخ قال: قال احلسن بن بقي املالقي

  .فاقتديت مبذهبه: قال. فذكر حنواً مما تقدم يف ابن الطيب. قدمت بغداد

كان أبو ذر زاهداً، ورعاً عاملاً، سخياً ال يدخر شيئاً، وصار من كبار مشيخة احلرم، : قال عبد الغافر بن إمساعيل يف تاريخ نيسابور
  .صوف، خرج على الصحيحني خترجياً حسناً، وكان حافظاً، كثري الشيوخمشاراً إليه يف الت

له مستدرك لطيف يف جملد على الصحيحني علقت منه، يدل على معرفته، وله كتاب السنة، وكتاب اجلامع، وكتاب الدعاء، : قلت
انيده، وله كتاب فضائل مالك، الكل بأس. وكتاب فضائل القرآن، وكتاب دالئل النبوة، وكتاب شهادة الزور، وكتاب العيدين

كبري، وكتاب الصحيح املسند املخرج على الصحيحني، ومسانيد املوطأ وكرامات األولياء، واملناسك، والربا، واليمني الفاجرة، 
  .وهذه التواليف مل أرها، بل مساها القاضي عياض. وكتاب مشيخته، وأشياء

ا أحاديث عن أيب بكر الطريثيثي بسماعه من أيب ذر، وعن أيب شاكر العثماين روى لنا السلفي شيخن: وقال علي بن املفضل احلافظ
ومسعنا من السلفي مجيع صحيح البخاري بإجازته من أيب مكتوم عيسى بن أيب ذر، وكان شيخنا أبو . حديثاً واحداً بسماعه منه

أكثره، وأجاز يل ما بقي من آخره، وآخر من عبيد نعمة بن زيادة اهللا الغفاري مسع الكتاب مبكة من أيب مكتوم، فسمعت عليه 
  .حدث عن أيب مكتوم أبو احلسن علي بن محيد بن عمار األنصاري مبكة، وأجازه يل

وقرأت الكتاب كله على شيخنا أيب طالب صاحل بن سند بسماعه من الطرطوشي، عن أيب الوليد الباجي، عن أيب ذر، وقرأته : قال
قروي، عن أيب احلجاج يوسف بن نادر اللخمي، عن علي بن سلمان النقاش، عن أيب ذر، عن على أيب القاسم خملوف بن علي ال

  .شيوخه الثالثة
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أخربنا أبو القاسم أمحد بن أيب الوليد الباجي، أخربنا أيب أن الفقيه أبا عمران الفاسي مضى إىل مكة، : قال احلافظ أبو علي الغساين
أخرج إيل من كتب الشيخ ما أنسخه ما : ا ذر يف السراة موضع سكناه، فقال خلازن كتبهوقد كان قرأ على أيب ذر شيئاً، فوافق أب

. ال أجترىء على هذا، ولكن هذه املفاتيح إن شئت أنت، فخذ وافعل ذلك: فقال اخلازن. دام غائباً، فإذا حضر، قرأته عليه

فلقد أخربت أن أبا . خذ كتبه، وأقسم أن ال حيدثهفأخذها، وأخرج ما أراد، فسمع أبو ذر بالسراة بذلك، فركب، وطرق مكة، وأ
  .وبذلك كانت العرب تكنيه باسم ولده. أخربنا أبو عيسى: عمران كان بعد إذا حدث عن أيب ذر، يوري عن امسه، فيقول

ه، واحلكاية قد مات أبو عمران الفاسي قبل أيب ذر، وكان قد ألقي القاضي ابن الباقالين والكبار، وما النزعاج أيب ذر وج: قلت
  .دالة على زعارة الشيخ والتلميذ رمحهما اهللا

    

وكان ولده أبو مكتوم حيج من السراة، ويروي، إىل أن قدم فالن املرابط من أمراء املغرب، فجاور ومسع صحيح البخاري من أيب 
 سنة سبع وتسعني وأربع مئة وله وحج أبو مكتوم يف. مكتوم، وأعطاه ذهباً جيداً، فأباعه نسخة الصحيح، وذهب ا إىل املغرب

اذهب بنا نسمع : بضع ومثانون سنة، وحج فيها أبو طاهر السلفي، وأبو بكر السمعاين، ومجعهم املوقف، فقال السمعاين للسلفي
 فاتفق أنه نفر من مىن يف النفر األول مع السرويني: قال. دعنا نشتغل بالدعاء، وجنعله شيخ مكة: فقلت له: قال السلفي. منه

أنت قد مسعت الصحيح مثله من أيب اخلري بن أيب عمران : فالمين ابن السمعاين، فقلت: قال السلفي. وذهب، وفاما األخذ عنه
  .صاحب الكشميهين، وما كان معه من مروياته سواه

  .ومل يسمع أليب مكتوم بعد هذا العام بذكر وال ورخ لنا موته: قلت

  .يف سنة أربع:  سنة مخس وثالثني وأربع مئة، والصوابوقد أرخ القاضي عياض موت أيب ذر يف

  .تويف عقب شوال: قال أبو علي بن سكرة

، أخربنا محزة بن كروس، أخربنا نصر بن إبراهيم الفقيه، أخربنا 617أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا أمحد بن طاووس سنة 
 إمالء، حدثنا احلسني بن إدريس، حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، أبو ذر عبد بن أمحد كتابةً، أن بشر بن حممد املزين حدثهم

إن اجلنة لتزخرف : حدثنا الوليد بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 فشققت ورق اجلنة عن احلور العني، لرمضان من رأس احلول، فإذا كان أول يوم من شهر رمضان، هبت ريح من حتت العرش،

  .اجعل لنا من عبادك أزواجاً تقرم أعيننا، وتقر أعينهم بنا! يا رب : فقلن

  .تفرد به الوليد بن الوليد العنسي، وقد تركوه: قال الفقيه نصر

  .وهاه الدارقطين، وقواه أبو حامت الرازي: قلت

نهال مبصر، وأبو طالب عمر بن إبراهيم الزهري، وهارون بن حممد بن أمحد بن وفيها أعين سنة أربع تويف شعيب بن عبد اهللا بن امل
  .هارون يف رمضان

  محمد بن عيسى
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  .ابن عبد العزيز بن الصباح، اإلمام احملدث، الرئيس األوحد، شيخ مهذان، أبو منصور اهلمذاين الصويف، العبد الصاحل

ذانيني، وسهل بن أمحد الديباجي، وابن املظفر، وحممد بن إسحاق احلافظ صاحل بن أمحد، وجربيل العدل، واهلم: حدث عن
  .القطيعي، والبغداديني، وأيب بكر بن املقرىء، واألصبهانيني، ويوسف بن أمحد بن الدخيل املكي، وطبقتهم

 وحيىي وثابت ابنا حدثنا عنه أبو طالب العلوي، وأبو الفضل القومساين، وحممد بن حسني، وحممد بن طاهر،: قال شريويه يف تارخيه
  .احلسني بن شراعة، ونصر بن حممد املؤذن، وعبدوس بن عبد اهللا

وكان صدوقاً ثقةً، وكان متواضعاً رحيماً، يصلي آناء الليل والنهار، حج نيفاً وعشرين حجةً، ووقف الضياع واحلوانيت على : قال
نة إحدى وثالثني وأربع مئة، وكانت الترك الغز قد أغاروا على الفقراء، وأنفق أمواالً ال حتصى على وجوه الرب، وتويف يف رمضان س

مهذان، فصودر حممد بن عيسى حىت سلم إليهم مجيع ما ميلك، وبقي فقرياً حمتاجاً عليالً ذليالً يف اخلانقاه، مث قضى حنبه، وكان 
  .مولده يف سنة أربع ومخسني وثالث مئة

  .ومن الرواة عنه احلافظ أبو بكر اخلطيب: قلت

  المستغفري

  .اإلمام احلافظ اود املصنف، أبو العباس، جعفر بن حممد بن املعتز بن حممد بن املستغفر بن الفتح بن إدريس، املستغفري النسفي

مؤلف كتاب معرفة الصحابة، وكتاب الدعوات، وكتاب دالئل النبوة، وكتاب فضائل القرآن، وكتاب الشمائل، وكتاب خطب 
  .وسلم، وكتاب تاريخ نسف، وكتاب الطب، وكتاب تاريخ كش، وغري ذلكالنيب صلى اهللا عليه 

زاهر بن أمحد السرخسي، وإبراهيم بن لقمان، وأيب سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي، وعلي بن حممد بن : حدث عن
  .ومل يرحل إىل العراق فيما أعلم. سعيد السرخسي، وجعفر بن حممد البخاري، وخلق كثري

احلسن بن عبد امللك النسفي، وأبو نصر أمحد بن جعفر الكاسين، واحلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ، واخلطيب : ث عنهحد
  .إمساعيل بن حممد النوحي، وآخرون

  .وكان حمدث ما وراء النهر يف زمانه

  .مولده بعد اخلمسني وثالث مئة بيسري

  .سنة، رمحه اهللاومات بنسف سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة عن مثانني 

    

وفيها مات محاد بن عمار القرطيب عن مئة عام، وأبو القاسم عبد الباقي بن حممد الطحان، وأبو حسان حممد بن أمحد بن جعفر 
املزكي، وأمحد بن حممد بن يوسف بن مزدة املقرىء، وإبراهيم بن حممد بن إبراهيم؛ سبط أيب مسلم اجلالب، وأبو العالء صاعد بن 

  .يسابور على األصح، وأبو بكر حممد بن عمر بن بكري املقرىءحممد بن

  الحنائي
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  .اإلمام القدوة احلافظ املقرىء، شيخ اإلسالم، أبو احلسن؛ علي بن حممد بن إبراهيم بن حسني، الدمشقي احلنائي الزاهد

 املكي، وأمحد بن ثرثال، وأيب حممد عبد الوهاب الكاليب، وأيب بكر بن أيب احلديد، وأيب احلسني بن مجيع، وابن فراس: حدث عن
  .ومجع، وصنف معجماً لنفسه يف جملد. بن النحاس، باحلرمني ومصر والشام

وكان كبري . أبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، وسعد بن علي الزخناين، وسعد اهللا بن صاعد الرحيب، وآخرون: حدث عنه
  .الشأن

وولد . ستاذنا أبو احلسن احلنائي؛ الشيخ الصاحل يف ربيع األول سنة مثان وعشرين وأربع مئةتويف شيخنا وأ: قال عبد العزيز الكتاين
ومل يزل حيمل من بعد صالة ! كتب الكثري، وكان من العباد، وكانت له جنازة عظيمة، ما رأيت مثلها . سنة سبعني وثالث مئة

  .اجلمعة إىل قريب العصر، واحنل كفنه

  .ن بباب كيساندف: قال أبو علي األهوازي

  .هو أخو أيب القاسم احلسني احلنائي، وعم الشيخ أيب طاهر حممد بن احلسني شيخ السلفي: قلت

  الطلمنكي

اإلمام املقرىء احملقق احملدث احلافظ األثري، أبو عمر؛ أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيسى لب بن حيىي، املعافري األندلسي 
  .مدينة استوىل عليها العدو قدمياً:  ساكنةوطلمنك بفتحات ونون. الطلمنكي

  .كان من حبور العلم، وأول مساعه يف سنة اثنتني وستني وثالث مئة

أيب عيسى حيىي بن عبد اهللا الليثي، وأيب بكر الزبيدي، وأيب احلسن بن بشر األنطاكي، وأيب جعفر أمحد بن عون اهللا، : حدث عن
ي، وخلف بن حممد اخلوالين، وعدة، وأيب بكر أمحد بن حممد املهندس مبصر، وحممد بن وأيب عبد اهللا بن مفرج، وأيب حممد الباج

حيىي بن عمار بدمياط، وأيب الطيب بن غلبون، وأيب القاسم عبد الرمحن اجلوهري، وأيب بكر حممد بن علي األدفوي، والفقيه أيب 
يب لقيه باملدينة، وأيب الطاهر حممد بن حممد العجيفي، وأيب حممد بن أيب زيد، وأيب جعفر أمحد بن رمحون، وحيىي بن احلسني املطل

  .العالء بن ماهان، وخلق كثري

  .أبو عمر بن عبد الرب، وأبو حممد بن حزم، وعبد اهللا بن سهل املقرىء وعدة: حدث عنه

صنف كتباً . ومنسوخه ومعانيهقراآته ولغته وإعرابه وأحكامه : أدخل األندلس علماً مجاً نافعاً، وكان عجباً يف حفظ علوم القرآن
  .كثريةً يف السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعه لألثر

  .أخذ القراءة عن األنطاكي، وابن غلبون، وحممد بن احلسني بن النعمان: قال أبو عمر الداين

  .وكان فاضالً ضابطاً، شديداً يف السنة: قال

األهواء والبدع، قامعاً هلم، غيوراً على الشريعة، شديداً يف ذات اهللا، أقرأ الناس كان سيفاً جمرداً على أهل : وقال ابن بشكوال
حمتسباً، وأمسع احلديث، والتزم لإلمامة مبسجد منعة، مث خرج، وحتول يف الثغر، وانتفع الناس بعلمه، وقصد بلده يف آخر عمره، 

خرج أبو عمر الطلمنكي علينا، وحنن نقرأ عليه، :  أبيه قالأخربنا إمساعيل بن عيسى بن حممد بن بقي احلجاري، عن. فتويف ا
  : رأيت البارحة يف منامي من ينشدين: فقال
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 السوقة والصيد ترحمه  البر بشيٍخ ثوى اغتنموا

 له من بعده عيد ليس  قد ختم العمر بعيٍد مضى

  .فتويف يف ذلك العام يف ذي احلجة، سنة تسع وعشرين وأربع مئة

عني عاماً سوى أشهر، وقد امتحن لفرط إنكاره، وقام عليه طائفة من أضداده، وشهدوا عليه بأنه حروري يرى عاش تس: قلت
وضع السيف يف صاحلي املسلمني، وكان الشهود عليه مخسة عشر فقيهاً، فنصره قاضي سرقسطة؛ يف سنة مخس وعشرين وأربع 

  . عبد اهللا بن قرنونمئة، وأشهد على نفسه بإسقاط الشهود، وهو القاضي حممد بن

وحدث عنه أيضاً قاضي سرقسطة عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل، وقاضي املرية حممد بن خلف بن املرابط، واخلطيب حممد بن حيىي 
  .العبدري

    

يا حسرتى : "هباب اجلنب هللا، وذكر في: رأيت له كتاباً يف السنة يف جملدين عامته جيد، ويف بعض تبويبه ما ال يوافق عليه أبداً مثل
ومنهم قوم تعبدوا بغري علم، وزعموا : الزمر فهذه زلة عامل، وألف كتاباً يف الرد على الباطنية، فقال" على ما فَرطْت يف جنِب اللّه

  .، وجيالسونهأم يرون اجلنة كل ليلة، ويأكلون من مثارها، وترتل عليهم احلور العني، وأم يلوذون بالعرش، ويرون اهللا بغري واسطة

  ابن مغيث

اإلمام الفقيه احملدث، شيخ األندلس، قاضي القضاة، بقية األعيان، أبو الوليد؛ يونس بن عبد اهللا بن حممد بن مغيث بن حممد بن عبد 
  .اهللا ابن الصفار، القرطيب

  .ولد سنة مثان وثالثني وثالث مئة

رواين ابن األمحر، وعن أيب عيسى الليثي راوية املوطأ، وإمساعيل ابن أيب بكر حممد بن معاوية امل: وحدث بسنن النسائي وغريه عن
بدر، وأمحد بن ثابت التغليب، ومتيم بن حممد القروي، وحممد بن إسحاق بن السليم القاضي، وتفقه بالقاضي أيب بكر بن زرب، 

اهللا، وعين باحلديث جداً، وأجاز له من أبو بكر بن القوطية، وحيىي بن جماهد، وأبو جعفر ابن عون : وروى أيضاً عن خلق منهم
  .مصر احلسن بن رشيق، ومن العراق أبو احلسن الدارقطين

ويل خطابة مدينة الزهراء مدةً، مث ويل القضاء واخلطابة بقرطبة مع الوزارة، مث عزل، فلزم بيته، مث ويل قضاء اجلماعة واخلطابة سنة 
  .تسع عشرة وأربع مئة حىت مات

ة، وافر العلم، ذا زهد وقنوع، وفضل وخشوع، قد أثر البكاء يف عينيه، وعلى وجهه النور، وكان حفظةً ألخبار وكان بليغ املوعظ
  .الصاحلني

  .كتاب حمبة اهللا وكتاب املستصرخني باهللا، وكتاب املتهجدين: صنف كتباً نافعة منها

أبو عمر بن عبد الرب، وابن حزم، وحممد بن عتاب، مكي بن أيب طالب، وأبو عبد اهللا بن عابد، وأبو عمرو الداين، و: حدث عنه
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  .وأبو الوليد الباجي، وحامت بن حممد، وأبو عمر بن احلذاء، وحممد بن فرج الطالعي، وخلق كثري

  .مات يف رجب سنة تسع وعشرين وأربع مئة، وشيعه خلق ال حيصون

  القراب

يب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن، السرخسي، مث اهلروي الشيخ اإلمام، احلافظ الكبري، املصنف، أبو يعقوب؛ إسحاق بن أ
  .وقد مر أخوه. القراب، حمدث هراة، وصاحب التواليف الكثرية

  .ولد هذا يف سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة، وبالغ يف الطلب إىل الغاية

 يف جملدين، وكتاب نسيم املهج، وكتاب زاد عدد شيوخه على ألف ومئتني، وعمل الوفيات على السنني: قال أبو النضر الفامي
  .األنس والسلوة، وكتاب مشائل العباد، وغري ذلك

  .وكان زاهداً مقالً من الدنيا: قال

مسع العباس بن الفضل النضرويي، وجده ألمه حممد بن عمر بن حفصويه، وأبا الفضل حممد بن عبد اهللا السياري، وعبد اهللا : قلت
 وزاهر بن أمحد الفقيه، وأمحد بن عبد اهللا النعيمي، واخلليل بن أمحد السجزي، وأبا احلسن حممد بن بن أمحد بن محويه السرخسي،

أمحد بن محزة، واحلسني بن أمحد الشماخي الصفار، وأبا منصور حممد بن عبد اهللا البزاز، فمن بعدهم، حىت كتب عن أقرانه ومن 
  .دونه

  .صاري، وأمحد بن أيب عاصم الصيدالين، واحلسني بن حممد بن مت، وأهل هراةشيخ اإلسالم عبد اهللا بن حممد األن: حدث عنه

  .وكان ممن يرجع إليه يف العلل، واجلرح والتعديل

  .مات يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة

  .وقع لنا كتاب الرمي له

  عبد القاهر

  .، وصاحب التصانيف البديعة، وأحد أعالم الشافعيةابن طاهر، العالمة البارع، املتفنن األستاذ، أبو منصور البغدادي، نزيل خراسان

  .إمساعيل بن جنيد، وأيب عمرو حممد بن جعفر بن مطر، وبشر بن أمحد، وطبقتهم: حدث عن

  .أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشريي، وعبد الغفار بن حممد الشريويي، وخلق: حدث عنه

رس يف سبعة عشر فناً، ويضرب به املثل، وكان رئيساً حمتشماً مثرياً، له كتاب وكان أكرب تالمذة أيب إسحاق اإلسفراييين، وكان يد
  .التكملة يف احلساب

كان األستاذ أبو منصور من أئمة األصول، وصدور اإلسالم بإمجاع أهل الفضل، بديع الترتيب، غريب : قال أبو عثمان الصابوين
  .جه منهاالتأليف، إماماً مقدماً مفخماً، ومن خراب نيسابور خرو

  .إنه ملا حصل بإسفرايني، ابتهجوا مبقدمه إىل الغاية: وقيل

  .وقع يل من عواليه، وكنت أفردت له ترمجةً مل أظفر الساعة ا: قلت
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  .مات بإسفرايني يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة وقد شاخ

  .وله تصانيف يف النظر والعقليات

    

  أما أبو منصور األيوبي

  .فهو إمام باهر ذكياملتكلم النيسابوري، 

هو حممد بن احلسن بن أيب أيوب، األستاذ أبو منصور، حجة الدين، صاحب البيان واحلجة والنظر الصحيح، أنظر : قال عبد الغافر
  .من كان يف عصره على مذهب األشعري، تلمذ البن فورك، وكان فقرياً نزهاً قانعاً، مصنفاً

  .مئةتويف يف ذي احلجة سنة إحدى وعشرين وأربع 

  ابن الميراثي

  .احلافظ األوحد اود، أبو بكر؛ أمحد بن حممد بن عيسى بن إمساعيل، البلوي القرطيب، املعروف بابن املرياثي، أحد أئمة احلديث

أيب الفتح بن سيبخت، وأيب مسلم الكاتب، ويوسف ابن الدخيل، وعبيد اهللا السقطي، وسعيد بن نصر القرطيب، وأمحد : روى عن
  . البزاز، وطبقتهمبن قاسم

  .وملا رأى عبد الغين بن سعيد حذقه واجتهاده، لقبه غندراً

  .أبو عبد اهللا اخلوالين، وأبو العباس بن دهلاث، وأبو العباس املهدوي، وأبو حممد بن خزرج: رجع، وبث حديثه، فروى عنه

  .تويف يف حدود سنة مثان وعشرين وأربع مئة وله بضع وستون سنة

  القدوري

  .نفية، أبو احلسني؛ أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان، البغدادي القدوريشيخ احل

كتبت عنه، وكان صدوقاً، انتهت إليه بالعراق رئاسة احلنفية، وعظم وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة، جريء : قال اخلطيب
  .اللسان، مدمياً للتالوة

  .بن علي بن سويد املؤدبعبيد اهللا بن حممد احلوشيب، وحممد : روى عن: قلت

  .اخلطيب، والقاضي أبو عبد اهللا الدامغاين: روى عنه

  .مات يف رجب سنة مثان وعشرين وأربع مئة وله ست وستون سنة

  األبهري

  .القدوة شيخ الزهاد، أبو حممد؛ جعفر بن حممد بن احلسني، األري مث اهلمذاين

  .قة، بعيد اإلشارة، دقيق النظركان وحيد عصره يف علم املعرفة والطري: قال شريويه
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  .صاحل بن أمحد، وعلي بن احلسني بن الربيع، وعلي بن أمحد بن صاحل القزويين، واملفيد اجلرجرائي، وابن املظفر: حدث عن

  .وارحتل وعين بالرواية

  .ن منصورحممد بن عثمان، وأمحد بن طاهر القومساين، وأمحد بن عمر، وعبدوس بن عبد اهللا، وينجري ب: حدثنا عنه

  .وكان ثقةً عارفاً، له شأن وخطر، وكرامات ظاهرة

  .مات يف شوال سنة مثان وعشرين وأربع مئة عن مثان وسبعني سنة

إن هذا اجلوع املفرط ال يسوغ، فإذا كان سرد الصيام والوصال : وقد قلنا. إنه عمل له خلوةً، فبقي مخسني يوماً ال يأكل شيئاً: قيل
مث قل من عمل . اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع: ن ؟ وقد قال نبينا صلى اهللا عليه وسلمقد ي عنهما، فما الظ

هذه اخللوات املبتدعة إال واضطرب، وفسد عقله، وجف دماغه، ورأى مرأى، ومسع خطاباً ال وجود له يف اخلارج، فإن كان 
وحيده، وإن كان جاهالً بالسنن وبقواعد اإلميان، تزلزل توحيده، وطمع فيه متمكناً من العلم واإلميان، فلعله ينجو بذلك من تزلزل ت

نعوذ باهللا من النفس األمارة، ومن اهلوى، ونسأل اهللا . أنا هو: الشيطان، وادعى الوصول، وبقي على مزلة قدم، ورمبا تزندق، وقال
  .أن حيفظ علينا إمياننا آمني

  جالل الدولة

ولة، أبو طاهر؛ فريوزجرد بن امللك اء الدولة أيب نصر بن السلطان عضد الدولة بن ركن الدولة صاحب العراق، امللك جالل الد
  .بن بويه، الديلمي

  .متلك سبع عشرة سنةً، وكانت دولته لينةً، ومتلك بعده ابنه امللك العزيز أبو منصور، فكانت أموره واهيةً كأبيه

  .وعسكره مع قلتهم طامعون فيهوكان جالل الدولة شيعياً كأهل بيته وفيه جنب، 

  .عاش نيفاً ومخسون سنة، وذاق نكداً كثرياً كما ذكرناه يف تارخينا يف احلوادث

  .وإمنا كان سلطان العصر ابن سبكتكني. 435تويف سنة 

  األزهري

دي، وهو عبيد اهللا بن أيب احملدث احلجة املقرىء، أبو القاسم؛ عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان، األزهري البغدادي الصرييف، ابن السوا
  .الفتح

  .مولده يف سنة مخس ومخسني وثالث مئة

أيب بكر القطيعي، وأيب حممد بن ماسي، وأيب سعيد احلريف، وابن عبيد العسكري، وعلي بن عبد الرمحن البكائي، : وحدث عن
  .وعدة

  .وكان من حبور الرواية

مسعنا منه املصنفات الكبار، وكمل . مع صدق واستقامة ودوام تالوةكان أحد املعنيني باحلديث واجلامعني له، : قال اخلطيب
  .مات يف صفر سنة مخس وثالثني وأربع مئة. الثمانني
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  المهلب بن أحمد

  .ابن أيب صفرة أسيد بن عبيد اهللا، األسدي األندلسي املريي، مصنف شرح صحيح البخاري

  .وكان أحد األئمة الفصحاء، املوصوفني بالذكاء

    

  .أيب حممد األصيلي، ويف الرحلة عن أيب احلسن القابسي، وأيب احلسن علي بن بندار القزويين، وأيب ذر احلافظ: أخذ عن

  .أبو عمر بن احلذاء، ووصفه بقوة الفهم وبراعة الذهن: روى عنه

  .أبو عبد اهللا بن عابد، وحامت بن حممد: وحدث عنه أيضاً

  .ويل قضاء املرية

  .ثني وأربع مئةتويف يف شوال سنة مخس وثال

  ابن ماما

  .احلافظ، صاحب التصانيف، أبو حامد، أمحد بن حممد بن أحيد ابن ماما، األصبهاين املامائي

عبد الرمحن بن أيب شريح، وأيب علي إمساعيل بن حاجب الكشاين، وأيب نصر حممد بن أمحد املالمحي، وأيب عبد اهللا : حدث عن
  .احلليمي، وخلق كثري

، بل ارحتل إىل ما وراء النهر، ويعز وقوع حديثه إلينا، وقد ذيل على تاريخ خبارى لغنجار، مل تتصل بنا أحواله كما ومل يقدم العراق
  .جيب

  .وكان من أبناء السبعني رمحه اهللا. تويف يف شعبان سنة ست وثالثني وأربع مئة

  الربعي

  .احلسن بن علي بن ميمون بن أيب زروان، الربعي الدمشقيالشيخ اإلمام احلافظ املفيد، املقرىء اود، أبو احلسن؛ علي ابن 

مسع احلسن بن عبد اهللا بن سعيد الكندي، والعباس بن حممد بن حبان، وحممد بن علي بن أيب فروة، وعبد الوهاب بن احلسن 
  .الكاليب، وأمحد بن عتبة بن مكني، وعدة

  .وتال وجود على اإلمام علي بن داود الداراين، وعلي بن زهري

  .احلافظ أبو سعد السمان، والكتاين، وجنا بن أمحد، واحلسن بن أمحد بن أيب احلديد، وآخرون، ومجع وصنف: حدث عنه

  .مات يف صفر سنة ست وثالثني وأربع مئة وله ثالث وسبعون سنة

ثقةً مأموناً، كان حيفظ غريب احلديث أليب عبيد، وحيفظ ألف حديث بأسانيدها من حديث ابن جوصا، وكان : قال الكتاين
  .وانتهت إليه الرئاسة يف قراءة الشاميني

أنبأنا املؤيد بن حممد، عن عبد الرمحن ابن عبد اهللا بن احلسن بن أمحد السلمي، أخربنا جدي، أخربنا : أخربنا أمحد بن هبة اهللا
 خزمية، أخربنا أيب، عن نصر بن علقمة، الربعي، أخربنا احلسن بن عبد اهللا الكندي، أخربنا العباس بن اخلليل حبمص، أخربنا نصر بن



الذهيب-سري أعالم النبالء  3297  

قال النيب صلى اهللا عليه : قال عوف ابن مالك: حدثين جبري بن نفري قال: عن أخيه حمفوظ ابن علقمة، عن عبد الرمحن بن عائذ
اً، وال مكث يناجي ربه أربعني يوم: إن األنبياء يتكاثرون بأممهم غري موسى، وأنا أرجو أن أكثره، ولقد أعطي خصالت: وسلم

  .ينبغي ملتناجيني أن يتناجيا أطول من جنوامها، وال يصعق مع الناس

  الدلويي

  .العالمة الكبري، أبو حامد؛ أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن دلويه الدلويي األستوائي الشافعي

  .ولد يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة تقريباً

يسابور، مسع أبا سعيد بن عبد الوهاب الرازي، وأبا أمحد احلاكم، وببغداد وأستوا من قرى ن: ذكره اخلطيب يف تارخيه، فقال
  .الدارقطين، وويل قضاء عكربا، وكان شافعياً أصولياً أشعرياً، له حظ من معرفة األدب والعربية، كتبت عنه، وكان صدوقاً

  .مات يف ربيع األول سنة أربع وثالثني وأربع مئة: إىل أن قال

  الجرجرائي

  .الكامل، جنيب الدولة، أبو القاسم، علي بن أمحد، وزير الديار املصرية للظاهر العبيدي، وكان من دهاة امللوكالوزير 

خدم احلاكم، فغضب عليه، فقطع يديه من مرفقيه يف سنة أربع وأربع مئة لكونه خان يف مباشرة ديوان، مث رضي عنه يف سنة تسع 
أمره إىل أن وزر يف سنة مثاين عشرة وأربع مئة، فكان يكتب العالمة عنه القاضي أبو عبد وأربع مئة، وواله ديوان النفقات، مث عظم 

  .احلمد هللا شكراً لنعمته: اهللا القضاعي، وهي

  .وكان شهماً كافياً سائساً، ذا أمانة وعفة

  : وقد هجاه جاسوس الفلك بأبيات منها

  !قطعت يداك من المرافق ؟  األمانة والتّقى فمن

 الوزارة للظاهر، مث البنه املستنصر، فكانت دولته مثاين عشرة سنة، إىل أن مات يف سابع رمضان سنة ست وثالثني وأربع واستمر يف
  .مئة

  المنازي

  .الوزير البليغ، ذو الصناعتني، أبو نصر؛ أمحد بن يوسف الكاتب، من أهل منازجرد

فما : ية غري مرة، وله كتب كثرية وقفها، وهو القائل أليب العالءوزر ألمحد بن مروان صاحب ديار بكر، وترسل عنه إىل القسطنطين
  .هلم يؤذونك وقد تركت هلم الدنيا واآلخرة

  : وله نظم فائق قليل الوجود كما قيل

  وأقفر من شعر المنازي المنازل

  .بقرب خرت برت، وليست منازكرد القلعة اليت من عمال خالط: ومنازجرد
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  التياني

    

  .ة، أبو غالب؛ متام بن غالب بن عمر، القرطيب، ابن التياين، نزيل مرسيةحامل لواء اللغ

  .أبيه، وأيب بكر الزبيدي، وعبد الوارث بن سفيان، وطائفة: روى عن

حدثين : كان إماماً يف اللغة، ثقةً ورعاً خرياً، له كتاب يف اللغة مل يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً، حدثين ابن حزم قال: قال احلميدي
: حممد بن الفرضي أن األمري جماهداً العامري وجه إىل أيب غالب إذ غلب على مرسية ألف دينار على أن يزيد يف ترمجة هذا الكتاب

لو بذلت يل الدنيا على ذلك، ما فعلت، وال استجزت الكذب، : مما ألفته أليب اجليش جماهد العامري، فرد الدنانري، ومل يفعل، وقال
  .اصةفإين مل أمجعه له خ

  .تويف باملرية سنة ست وثالثني وأربع مئة رمحه اهللا

  الصفار

  .املسند أبو سعد؛ عبد الرمحن بن أمحد بن عمر، األصبهاين الصفار، أخو الفقيه أيب سهل الصفار

  .أمحد بن بندار الشعار، وأيب القاسم الطرباين: حدث عن

  .ي الرسي، وأبو علي احلدادحممد بن احلسن العلو: مجاعة من شيوخ السلفي منهم: روى عنه

  .تويف ليلة عرفة سنة ست وثالثني وأربع مئة

  ابن ميقل

  .عامل قرطبة، وعابدها، وشيخ املالكية، أبو الوليد؛ حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ميقل، املرسي

  .وحتول إىل قرطبة، وتفقه وبرع. أيب حممد األصيلي، وهاشم بن حيىي، وسهل بن إبراهيم: حدث عن

ما لقيت أمت ورعاً وال أحسن خلقاً وال أكمل علماً منه، كان خيتم القرآن على قدميه يف كل يوم وليلة، :  أبو عمر بن احلذاءقال
وترك اللحم من أول الفتنة إال من طري أو حوت أو صيد، وكان سخياً على توسط ماله، وكان أحفظ الناس للمذهب، وأقواهم 

مات يف شوال سنة ست وثالثني وأربع مئة مبرسية، ودفن يف قبلة . ه، واللغة والقراءات والشعراحتجاجاً، مع علمه باحلديث ورجال
  .جامعها، وله أربع وسبعون سنة

  أبو الحسين البصري

  .شيخ املعتزلة، وصاحب التصانيف الكالمية، أبو احلسني؛ حممد ابن علي بن الطيب، البصري

  .وله اطالع كبري. ًءكان فصيحاً بليغاً، عذب العبارة، يتوقد ذكا

  .هالل بن حممد حبديث رواه عنه أبو بكر اخلطيب: حدث عن

  .تويف ببغداد يف ربيع اآلخر سنة ست وثالثني وأربع مئة وقد شاخ
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  .أجارنا اهللا من البدع. أبو علي بن الوليد، وأبو القاسم بن التبان املعقول: أخذ عنه

  .وله كتاب تصفح األدلة كبري. تب، يغترف منه ابن خطيب الريوله كتاب املعتمد يف أصول الفقه، من أجود الك

  المرتضى

العالمة الشريف املرتضى، نقيب العلوية، أبو طالب؛ علي بن حسني بن موسى، القرشي العلوي احلسيين املوسوي البغدادي، من 
  .ولد موسى الكاظم

  .ولد سنة مخس ومخسني وثالث مئة

  .يب عبد اهللا املرزباين، وغريمهاسهل بن أمحد الديباجي، وأ: وحدث عن

  .كتبت عنه: قال اخلطيب

هو جامع كتاب ج البالغة، املنسوبة ألفاظه إىل اإلمام علي رضي اهللا عنه، وال أسانيد لذلك، وبعضها باطل، وفيه حق، : قلت
  .الرضيبل مجع أخيه الشريف : وقيل! ولكن فيه موضوعات حاشا اإلمام من النطق ا، ولكن أين املنصف ؟

  .وديوان املرتضى كبري وتواليفه كثرية، وكان صاحب فنون

وله كتاب الشايف يف اإلمامة، والذخرية يف األصول، وكتاب الترتيه، وكتاب يف إبطال القياس، وكتاب يف االختالف يف الفقه، 
  .وديوانه يف أربع جملدات. وأشياء كثرية

  .نسأل اهللا العفو. م واالعتزال، واألدب والشعر، لكنه إمامي جلدوكان من األذكياء األولياء، املتبحرين يف الكال

اإلمامية كلهم على أن القرآن مبدل، وفيه زيادة ونقص سوى املرتضى، فإنه كفر من قال ذلك، وكذلك صاحباه أبو : قال ابن حزم
  .يعلى الطوسي، وأبو القاسم الرازي

  .ه وسلم، فنعوذ باهللا من علم ال ينفعويف تواليفه سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي: قلت

  .تويف املرتضى يف سنة ست وثالثني وأربع مئة

وفيها مات إمام اللغة متام بن غالب التياين املرسي، واحملدث الفقيه أبو عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري، وأبو سعد عبد الرمحن بن 
ن حسني الوضاحي القدوة بدمشق، وشيخ املالكية أبو الوليد حممد بن أمحد الصفار صاحب الطرباين، وأبو بكر حممد بن عبد اهللا ب

عبدا هللا بن ميقل املرسي، وشيخ الشافعية أبو عبد الرمحن حممد بن عبد العزيز النيلي النيسابوري، وشيخ املعتزلة أبو احلسني حممد بن 
  .علي البصري

  مكي

    

  . حممد بن خمتار، القيسي القريواين، مث القرطيب، صاحب التصانيفالعالمة املقرىء، أبو حممد، مكي بن أيب طالب محوش بن

  .ولد بالقريوان سنة مخس ومخسني وثالث مئة

  .ابن أيب زيد، وأيب احلسن القابسي: وأخذ عن
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  .وتال مبصر على أيب عدي ابن اإلمام، وأيب الطيب بن غلبون، وولده طاهر

  .كي، وعدةومسع من حممد بن علي األدفوي، وأمحد بن فراس امل

  .وكان من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم، ارحتل مرتني، األوىل يف سنة ست وسبعني

أخربين مكي أنه سافر إىل مصر وله ثالث عشرة سنة، واشتغل، مث رحل سنة ست : وقال صاحبه أبو عمر أمحد بن مهدي املقرىء
  .الث وتسعني، وأقرأ جبامع قرطبة، وعظم امسه، وبعد صيتهوسبعني، وأنه جاور ثالثة أعوام، ودخل األندلس يف سنة ث

  .قلده أبو احلزم جهور خطابة قرطبة بعد يونس بن عبد اهللا، وقد ناب عن يونس: قال ابن بشكوال

وله مثانون مصنفاً، وكان خرياً متديناً، مشهوراً بإجابة الدعوة، دعا على رجل كان يؤذيه، ويسخر به إذا خطب، فزمن : قال
  .تويف يف احملرم سنة سبع وثالثني وأربع مئة. جلالر

  .عبد اهللا بن سهل، وحممد بن أمحد بن مطرف، وروى عنه باإلجازة أبو حممد بن عتاب: تال عليه خلق منهم: قلت

 وفيها .يروي عن جده املوطأ. وفيها مات أبو حممد السكن بن حممد بن أمحد بن حممد بن مجيع الغساين بصيدا عن بضع ومثانني سنة
  .مات أمحد بن حممد بن يزدة امللنجي املقرىء، وعلي بن حممد بن علي األسواري

  الخالل

  .اإلمام احلافظ اود، حمدث العراق، أبو حممد؛ احلسن بن أيب طالب حممد بن احلسن بن علي، البغدادي اخلالل، أخو احلسني

  .ولد سنة اثنتني ومخسني وثالث مئة

أبا بكر الوراق، وأبا سعيد السريايف، وحممد بن املظفر، وأبا عمر بن حيويه، وأبا عبد اهللا بن العسكري، ومسع أبا بكر القطيعي، و
  .وأبا الفضل الزهري، وأبا بكر بن شاذان، وأبا احلسن الدارقطين، وخلقاً كثرياً، وما أظنه رحل يف احلديث

ار الصرييف، وحممد بن أمحد الصنديل، وأبو الفضل بن خريون، اخلطيب، وجعفر بن أمحد السراج، واملبارك بن عبد اجلب: حدث عنه
واملعمر بن أيب عمامة، وجعفر بن احملسن السلماسي، وأبو سعد أمحد ابن عبد اجلبار الصرييف، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، 

  .وآخرون

ومجع أبواباً وتراجم كثريةً، ومات يف مجادى كتبنا عنه، وكان ثقةً، له معرفة، وتنبه، وخرج املسند على الصحيحني، : قال اخلطيب
  .األوىل سنة تسع وثالثني وأربع مئة

أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، مسعت أبا احلسني بن : أخربنا أبو احلسن علي بن حممد، واحلسن بن علي قاال
  .بن سعيد أحفظ من أيب حممد اخلالل البغداديما رأت عيناين بعد عبد الغين : الطيوري، مسعت حممد بن علي الصوري يقول

أخربنا زين األمناء احلسن ابن حممد، أخربنا هبة اهللا بن احلسن، وقرأت على إسحاق بن : كتب إلينا حممد بن عبد الكرمي الشافعي
 حممد اخلالل إمالًء، أخربنا علي بن عبد الواحد، حدثنا أبو: طارق، أخربكم ابن خليل، أخربنا عبد اخلالق بن عبد الوهاب قاال

حدثنا علي بن لؤلؤ، حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي سنة ثالث وتسعني ومئتني، حدثنا علي بن احلسن ابن شقيق، حدثنا احلسني 
العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصالة، فمن تركها، فقد : بن واقد، حدثنا ابن بريدة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  . سقط منه رجل.كفر
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أخربنا عيسى بن أيب حممد، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر احلافظ، أخربنا حممد بن عبد امللك بن أسد، أخربنا أبو حممد 
اخلالل، حدثين علي بن أمحد السرخسي احلافظ، حدثنا عبد اهللا بن عثمان الواسطي، مسعت أبا هاشم أيوب بن حممد بواسط، 

قال رسول اهللا : حدثنا سيبويه، عن اخلليل، عن ذر بن عبد اهللا اهلمداين، عن احلارث، عن علي قال: املازين يقولمسعت أبا عثمان 
سقط من . أهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة، وأهل املنكر يف الدنيا أهل املنكر يف اآلخرة: صلى اهللا عليه وسلم
  .بني اخلليل وبني ذر

  ابن ريذة

خ العامل، األديب، الرئيس، مسند العصر، أبو بكر، حممد ابن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن إسحاق بن زياد، األصبهاين، التاين الشي
  .التاجر، املشهور بابن ريذة

دهراً، وتفرد وعمر . والفنت لنعيم بن محاد، من أيب القاسم الطرباين، وما أظنه مسع من غريه. األكرب واألصغر: مسع معجمي الطرباين
  .يف الدنيا

    

  .مولده يف سنة ست وأربعني وثالث مئة

أبو العالء حممد بن الفضل الكاغدي، وأخوه أبو بكر، وحممد بن عمر بن عزيزة، والصدر حممد : حدث عنه خلق ال حيصون، منهم
بن عبد اهللا اخلرقي وأبو طاهر حممد بن بن جهارخبتان، وحممد بن أيب الفرج امللحمي، وحممد بن مردويه الصباغ، وأبو الفتح حممد 

الفضل الشرايب، وأمحد بن حممد النجار األصم، وأبو غالب أمحد بن العباس الكوشيذي، وحممد بن إبراهيم بن شذوة، واحلافظ حيىي 
نان حممد بن بن عبد الوهاب بن مندة، ومعمر بن أمحد اللنباين، وهادي بن احلسن العلوي، واملقرىء أبو علي احلداد، وأبو عد

إبراهيم العبدي، وأبو عدنان حممد بن أمحد بن أيب نزار، وحممد بن الفضل القصار الزاهد، وأبو الرجاء أمحد بن عبد اهللا بن ماجه، 
ونوشروان بن شريزاذ الديلمي، وطلحة ابن حسني بن أيب ذر الصاحلاين، ومحد بن علي املعلم، واهليثم بن حممد املعداين، وفاطمة 

  .د اهللا اجلوزدانيةبنت عب

كان أحد الوجوه، ثقةً أميناً، وافر العقل، كامل الفضل، مكرماً ألهل العلم، حسن اخلط، يعرف طرفاً من النحو : قال حيىي بن مندة
تويف يف شهر رمضان سنة أربعني وأربع مئة : واللغة، قرىء عليه احلديث مرات ال أحصيها بالبلد والرساتيق، مث أرخ مولده، وقال

  .وله أربع وتسعون سنة

  .عاشت فاطمة بعده إىل سنة أربع وعشرين ومخس مئة، وعاش صاحبها أبو الفخر أسعد بن روح إىل سنة ست وست مئة: قلت

  أبو حسان المزكي

زكية اإلمام الفقيه، مسند نيسابور، أبو حسان، حممد بن أمحد بن جعفر، املولقاباذي املزكي، أحد الثقات الصلحاء، وكان إليه الت
  .بنيسابور، وله احلشمة الوافرة واجلاللة

والده أيب احلسن، وأيب العباس حممد بن إسحاق الصبغي، وحممد بن احلسن السراج، وأيب عمرو بن مطر، وأيب عمرو : حدث عن
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ا له الفوائد، وروى وخرجو. ومسع ببغداد من أيب الفضل عبيد اهللا ابن عبد الرمحن الزهري، وغريه. بن جنيد، وجعفر املراغي، وطائفة
  .الكثري

  .إمساعيل بن عبد الغافر الفارسي، وعبد الغفار بن حممد الشريويي، وإمساعيل بن عمرو البحريي، وآخرون: حدث عنه

  .تويف سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة وهو يف عشر التسعني

  الخالل

  . أخو احلافظ احلسنأبو عبد اهللا؛ احلسني بن حممد بن احلسن، البغدادي، اخلالل، املؤدب،

  .مسع أبا حفص الزيات، ومسع مبا وراء النهر الصحيح، ورواه عن احلاجيب

  .ال بأس به، مات سنة ثالثني وأربع مئة: أبو الفضل بن خريون، وطائفة، واخلطيب وقال: روى عنه

  ابن غيالن

ن بن عبد اهللا بن غيالن بن حكيم، اهلمداين الشيخ األمني املعمر، مسند الوقت، أبو طالب؛ حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيال
  .البغدادي البزاز، أخو غيالن بن حممد املكين بأيب القاسم

  .ومات يف سنة ست عشرة وأربع مئة. اخلطيب ووثقه: النجاد، ودعلج ومجاعة، حدث عنه: مسع غيالن من

كنت أغلط يف مولدي حىت رأيته خبط : خلطيب يقولمولد أيب طالب يف أول سنة مثان وأربعني فيما مسعه اخلطيب منه، مث مسعه ا
  .يف احملرم سنة سبع وأربعني: جدي

ومسع من أيب بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي يف سنة اثنتني ومخسني، وسنة ثالث وأربع، فعنده عنه أحد عشر جزءاً لقبت : قلت
  .، ومسع من الشافعي جزئني من تفسري سفيان الثوريومسع من أيب إسحاق املزكي جزئني. تفرد يف الدنيا بعلوها. بالغيالنيات

  .كتبنا عنه، وكان صدوقاً ديناً صاحلاً: قال اخلطيب

    

اخلطيب، وابن خريون، وأبو علي الربداين، وأبو طاهر بن سوار، وأمحد بن قريش البناء، وأبو الربكات أمحد بن : حدث عنه: قلت
 بن احملسن السلماسي، وعبيد اهللا بن عمر البقال، واملعمر بن أيب عمامة، وأبو طاووس املقرىء، وجعفر بن أمحد السراج، وجعفر

منصور حممد بن علي الفراء، وأبو املعايل أمحد بن حممد البخاري، وأبو علي حممد بن حممد بن املهدي، وأبو سعد أمحد بن عبد 
 بن عبد الباقي العطار، وأبو غالب احلسن بن علي البزاز، اجلبار الصرييف، وأبو الفتح أمحد بن عبيد اهللا املعري، وأبو غالب أمحد

واحلسن بن عبد امللك اليوسفي، وأبو نصر عبد اهللا بن عمر الدباس، وعبد الباقي بن حممد الوراق، وعلي بن حممد ابن علي 
لقادر بن السماك، وأبو نصر األنباري الواعظ، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وحممد بن عبد الواحد بن األزرق، وحممد بن عبد ا

هبة اهللا بن حممد بن الصباغ، وهبة اهللا بن مبارك الوقايايت، وأبو الربكات هبة اهللا ابن حممد بن البخاري، وهبة اهللا بن حممد بن 
  .النرسي، وهبة اهللا بن حممد ابن احلصني الشيباين

ملا أردت احلج، أوصاين أبو عثمان الصابوين وغريه : ي يقولمسعت حممد بن حممود الرشيد: قرأت خبط أيب: قال أبو سعد السمعاين
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: فقلت. أريد مئيت دينار: بسماع مسند أمحد بن حنبل، وفوائد أيب بكر الشافعي، فدخلت بغداد، واجتمعت بابن املذهب، فقال

أريد : كته، وقلت البن حيدرفتر. أريد عشرين ديناراً على اإلجازة: قال. كل نفقيت سبعون ديناراً، فإن كان وال بد، فأجز يل
كيف يسمح قليب : فقلت. ال حىت حتج: قال. فأعجل فأمسع منه: قلت. إنه مبطون وهو ابن مئة سنة: قال. السماع من ابن غيالن

 فاستخرت اهللا، وحججت، وحلقته، قرأ يل عليه أبو. إن له ألف دينار جياء ا، فتفرغ يف حجره، فيقبلها، ويتقوى بذلك: بذا ؟ قال

  .بكر اخلطيب

  .مات ابن غيالن يف سادس شوال سنة أربعني وأربع مئة: قال اخلطيب

  .عاش أربعاً وتسعني سنة: قلت

  . عن نيف ومثانني سنة498والرشيدي املذكور صدوق مات سنة 

بن املقتدر، وعبيد ومات يف سنة أربعني أبو بكر بن ريذة صاحب الطرباين، وأبو ذر حممد بن إبراهيم الصاحلاين، واحلسن بن عيسى 
اهللا ابن عمر بن شاهني، وأمحد بن حممد بن أمحد احلكيمي، وعلي بن ربيعة الربعي، وشيخ خراسان أبو سعيد فضل اهللا بن أيب اخلري 
امليهين، واحلافظ الصوري، وشيخ القراء الكارزيين، وأبو منصور حممد بن حممد بن السواق ببغداد، وشيخ الشافعية أبو حامت حممود 

  .بن احلسن القزويين بآمد

  ابن شاهين

  .الشيخ الصادق املعمر، أبو الفتح، عبيد اهللا بن أيب حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني، البغدادي الواعظ

  .أبيه احلافظ حفص، وأيب حبر الرباري، وأيب بكر القطيعي، وأيب حممد بن ماسي، وحسينك التميمي، وعدة: مسع من

  .وجعفر بن أمحد السراج، وأبو علي حممد ابن حممد بن املهدي، وآخروناخلطيب، : حدث عنه

  .مات يف ربيع األول، سنة أربعني وأربع مئة. كتبت عنه، وكان صدوقاً: قال اخلطيب

  .مسعنا من طريقه كتاب سجود القرآن للحريب، بسماعه من أيب حبر، عنه: قلت

  ابن حمصه

  .حلراين مث املصري، عرف بابن محصة الصوافاملعمر األمني، أبو احلسن، علي بن عمر ا

  .ما مسع شيئاً سوى جملس البطاقة، وتفرد يف الدنيا عن محزة الكناين

  .ولد يف رمضان سنة ثالث وأربعني وثالث مئة

أمحد هبة اهللا بن حممد الشريازي، وأمحد بن عبد القادر اليوسفي، ومرشد أبو صادق املديين، وأبو عبد اهللا حممد بن : حدث عنه
  .الرازي، وعدة

  .مات يف ثالث رجب سنة إحدى وأربعني وأرع مئة عن مثان وتسعني سنة

  العتيقي
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  .اإلمام احملدث الثقة، أبو احلسن؛ أمحد بن حممد بن أمحد بن منصور، البغدادي العتيقي اهز السفار

 النسوي، والقاضي أبا بكر األري، وعبيد اهللا مسع علي بن حممد بن سعيد الرزاز، وأبا احلسن بن لؤلؤ الوراق، وإسحاق بن سعد
ومسع بدمشق من متام الرازي، ومبصر من . بن عبد الرمحن الزهري، واحلسني بن أمحد بن فهد املوصلي، وحممد بن املظفر، وعدة

  .عبد الغين، ومجع وخرج، وكتب الكثري

د، وعبد احملسن بن حممد الشيحي، وعلي بن أيب العالء ولده أبو غالب حممد بن أمحد، وأبو عبد اهللا بن أيب احلدي: حدث عنه
  .املصيصي، واملبارك بن الطيوري، وأبو علي حممد بن حممد بن املهدي، وآخرون

    : أخربنا أمحد بن أيب جعفر القطيعي وقال: وهو الذي يقول فيه اخلطيب

  .ه كان يسمى عتيقاً، وإليه ينسبكان صدوقاً، ولد يف أول سنة سبع وستني وثالث مئة، وذكر يل أن بعض أجداد

  .إنه روياين األصل، خرج على الصحيحني، وكان ثقةً متقناً، يفهم ما عنده: قال يل شيخنا العتيقي: وقال ابن ماكوال

  .مات يف صفر سنة إحدى وأربعني وأربع مئة: وقال اخلطيب

  .وقع يل أجزاء من حديثه، وله وفيات يف جزء كبري: قلت

  ابن سختام

  .ه العالمة املفيت، أبو احلسن؛ علي بن إبراهيم بن نصرويه بن سختام بن هرمثة، الغزي السمرقندي احلنفي حج يف آخر أيامهالفقي

أبيه، وحممد بن مت اإلشتيخين، وإبراهيم بن عبد اهللا الرازي مث البخاري، وأيب سعد عبد الرمحن بن : وحدث ببغداد ودمشق عن
  .الكاغدي، وحممد بن حيىي الغياثي، وطائفةحممد اإلدريسي، ومنصور بن نصر 

  .وله ثالثة أجزاء مسعناها

أبو علي األهوازي مع تقدمه، وأبو بكر اخلطيب، ومنصور بن عبد اجلبار السمعاين، والفقيه نصر املقدسي، وفيد بن : حدث عنه
  .عبد الرمحن اهلمذاين، وأبو طاهر احلنائي وآخرون

وكان : ولدت يف شعبان سنة مخس وستني وثالث مئة، قال: لتقدم يف مذهب أيب حنيفة، قال يلكان من أهل العلم وا: قال اخلطيب
  .أيب يذكر أنه من العرب

  .وأدركه أجله يف الطريق يعين يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة : قال

فليلي الزهري بقرطبة، وأبو احلسن وفيها مات احملدث أبو احلسني العتيقي، وشيخ اللغة أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن زكريا اإل
علي بن عمر بن محصة احلراين، وصاحب املوصل معتمد الدولة قرواش بن مقلد بن املسيب العقيلي، والقاضي حممد بن أمحد بن 
عيسى السعدي مبصر، وأبو احلسن حممد بن إسحاق القهستاين، وأمحد بن املظفر بن أمحد بن يزداد الواسطي العطار، والفضل بن 

  .أمحد الثقفي والد الرئيس أيب عبد اهللا

  البرمكي
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أصله من : قيل. الشيخ اإلمام املفيت، بقية املسندين، أبو إسحاق؛ إبراهيم بن عمر ابن أمحد بن إبراهيم، الربمكي، مث البغدادي احلنبلي
  .سكن آباؤه حملةً تعرف بالربمكية: قرية الربمكية، وقيل

  .ئةمولده يف سنة إحدى وستني وثالث م

ومسع أبا بكر القطيعي، وأبا حممد بن ماسي، وعبد اهللا بن إبراهيم الزبييب، واحلافظ أبا التح األزدي املوصلي، وابن خبيت الدقاق، 
  .وعدة. وإسحاق بن سعد النسوي

  .وبرع يف املذهب، وكان له حلقة للفتوى

 وابن عمه عبد الرمحن بن أمحد، وأبو العز حممد بن أبو غالب حممد بن عبد الواحد الشيباين، وأبو طالب اليوسفي،: حدث عنه
املختار، وأبو منصور حممد بن أمحد بن النقور، وأبو الربكات حممد بن حممد اخلرزي، ومبارك بن حممد بن السدنك، وهبة اهللا بن 

بن أمحد بن الطرب، وأبو علي بن املهدي، املبارك الوقايايت، وهبة اهللا بن املبارك الدوايت، وأبو منصور حممد بن علي الفراء، وهبة اهللا ا
  .والقاضي أبو بكر األنصاري، وآخرون

كتبت عنه، وكان صدوقاً ديناً، فقيهاً على مذهب أمحد، وله حلقة للفتوى، مات يوم التروية، من ذي احلجة سنة : قال اخلطيب
  .مخس وأربعني وأربع مئة

  .كان ذا زهد وصالح، ومعرفة تامة بالفرائض: قلت

  .ه على ابن بطة، وابن حامد، وله إجازة من أيب بكر عبد العزيز غالم اخلاللتفق

  .روى عن ابن أيب الفوارس. وتويف ابنه أمحد بعده بثالث وعشرين سنة

ومات فيها أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرحيم الكاتب، وأبو احلسني أمحد بن عمر بن روح النهرواين، وأبو طالب 
أمحد بن عثمان بن السوادي، ومقرىء مصر أبو العباس بن هاشم، وحممد بن إسحاق بن فدويه الكويف، وأبو عبد اهللا حممد بن 

  .حممد بن علي بن احلسن العلوي

  الكراعي

  .الشيخ اجلليل، مسند مرو، أبو غامن؛ أمحد بن علي بن حسني، املروزي الكراعي نسبةً إىل بيع األكارع 

يب العباس عبد اهللا بن احلسني النضري؛ صاحب احلارث بن أيب أسامة، وحدث أيضاً عن أيب الفضل كان خامتة من حدث عن أ
  .حممد بن احلسني احلدادي، وغريمها

حممد بن أمحد الطبسي، واإلمام أبو املظفر منصور بن السمعاين، والقاضي أبو احملاسن الروياين، وأبو منصور حممد بن : حدث عنه
  .علي الكراعي حفيده

  .مات يف سنة أربع وأربعني وأربع مئة وهو يف عشر املئة

  .وعاش حفيده بعده مثانني سنة

  ابن العالف
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  .اإلمام العامل الواعظ، أبو طاهر، حممد بن علي بن حممد بن يوسف، البغدادي، ابن العالف

  .مسع أبا بكر القطيعي، وأمحد بن جعفر بن سلم اخلتلي، وخملد بن جعفر الباقرحي، وطائفة

    

  .ابنه أبو احلسن احلاجب، وأبو بكر اخلطيب، وأبو احلسني ابن الطيوري، واحلسن بن حممد الباقرحي، وآخرون: وعنه

مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني . كتبت عنه، وكان صدوقاً، ظاهر الوقار، له حلقة جبامع املنصور وجملس وعظ: قال اخلطيب
  .وأربعني وأربع مئة

  .تسعنيكان من أبناء ال: قلت

  الذكواني

الشيخ اإلمام املعمر، بقية املسندين، أبو القاسم؛ عبد الرمحن بن أيب بكر حممد بن أيب علي أمحد بن عبد الرمحن، اهلمداين الذكواين 
  .األصبهاين املعدل، من كرباء أهل بلده، ومن بيت احلشمة والرواية

قباب، وإسحاق بن علي بن أمحد، وعبد اهللا بن حممد الصائغ، وعبد أيب الشيخ احلافظ، وأيب بكر عبد اهللا بن حممد ال: حدث عن
أملى . العزيز بن حممد بن يوسف، وأيب بكر بن املقرىء، ومجاعة، وهو آخر من روى يف الدنيا باإلجازة عن أيب القاسم الطرباين

  .عدة جمالس

 احلداد، وأبو سعد املطرز، وبندار بن حممد هادي بن إمساعيل العلوي، وجعفر بن عبد الواحد الثقفي، وأبو علي: حدث عنه
  .اخللقاين، وإمساعيل بن الفضل السراج، وآخرون

  .تكلموا فيه، أحلق يف بعض مساعه، ومساعه كثري خبط أبيه، ومات يف سنة ثالث وأربعني وأربع مئة يف ربيع األول: قال حيىي بن مندة

  القزويني

  .سن، علي بن عمر بن حممد، ابن القزويين البغدادي احلريب الزاهداإلمام القدوة، العارف، شيخ العراق، أبو احل

مسع أبا عمر بن حيويه، وأبا حفص بن الزيات، وأبا بكر بن شاذان، والقاضي أبا احلسن اجلراحي، وأبا الفتح القواس وطبقتهم، 
  .وأملى عدة جمالس

 بن حممد الربداين، وأبو سعد أمحد بن حممد بن شاكر اخلطيب، وابن خريون، وأبو الوليد الباجي، وأبو علي أمحد: حدث عنه
الطرسوسي، وجعفر بن أمحد السراج، واحلسن بن حممد الباقرحي، وأبو العز حممد بن املختار، وأمحد بن حممد بن بغراج، وهبة اهللا 

  .بن أمحد الرحيب، وأبو منصور أمحد بن حممد الصرييف، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وخلق سواهم

كتبنا عنه، وكان أحد الزهاد، ومن عباد اهللا الصاحلني، يقرىء القرآن، ويروي احلديث، وال خيرج من بيته إال : قال اخلطيب
ولدت سنة ستني وثالث مئة، ومات يف شعبان سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة، وغلقت مجيع بغداد : للصالة، رمحة اهللا عليه، قال يل

  .ى جنازة أعظم منهيوم دفنه، مل أر مجعاً عل

حضرت والدي الوفاة، فأوصى إيل مبا أفعله، : حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن طلحة بن املنقي قال: قال أبو نصر هبة اهللا بن الي
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: قل لهاقرأ على القزويين مين السالم، و: رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، وقال يل: متضي إىل القزويين، وتقول له: وقال

رمحه اهللا، وصدق : قال. نعم: مات أبوك ؟ قلت: بالعالمة أنك كنت باملوقف يف هذه السنة، فلما مات، جئت إليه، فقال يل ابتداًء
  .وأقسم علي أن ال أحدث به يف حياته. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصدق أبوك

كان علم : سألت شجاعاً الذهلي عن أيب احلسن القزويين، فقال: لأخربنا احلسن بن علي، أخربن جعفر بن علي، أخربنا السلفي قا
  .الزهاد والصاحلني، وإمام األتقياء الورعني، له كرامات ظاهرة معروفة يتداوهلا الناس، مل يزل يقرىء وحيدث إىل أن مات

 يف الزهد والورع وكثر القراءة، ومعرفة أبو احلسن القزويين الشافعي املشار إليه يف زمانه ببغداد: وقال أبو صاحل املؤذن يف معجمه
  .الفقه واحلديث، تال على أيب حفص الكتاين، وقرأ القراءات، ومل يكن يعطي من يقرأ عليه إسناداً ا

كان يعين كلمة إمجاع يف اخلري، وممن مجعت له القلوب، فحدثين أمحد بن حممد : وقال هبة اهللا بن الي يف كتاب مناقب القزويين
: كتبت عنه جمالس أمالها يف مسجده، وكان أي جزء وقع بيده، خرج منه عن شيخ واحد مجيع الس، ويقول:  قالاألمني

القزويين ثقة : ومسعت عبد اهللا بن سبعون القريواين يقول. وكان أكثر أصوله خبطه. حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ينفى
حلسن علق تعليقة عن أيب القاسم الداركي، وله تعليق يف النحو عن ابن جين، مسعت أبا إن أبا ا: وقيل. ثبت، ما رأيت أعقل منه

وحدثين هبة اهللا بن أمحد الكاتب أنه زار قرب ابن القزويين، . إن القزويين مسع الشاة تذكر اهللا تعاىل: العباس املؤدب وغريه يقوالن
  .آل عمران" اً يف الدنيا واآلِخرِة وِمن املُقرِبينوِجيه"ففتح ختمةً هناك، وتفاءل للشيخ، فطلع أول ذلك، 

    

أين : صليت خلف أيب احلسن القزويين، فرأيت عليه قميصاً نقياً مطرزاً، فقلت يف نفسي: وروي عن أقضى القضاة املاوردي قال
  .الطرز ال ينقض حكم الزهد! سبحان اهللا : الطرز من الزهد ؟ فلما سلم، قال

: كان ببغداد زاهد خشن العيش، وكان يبلغه أن ابن القزويين يأكل الطيب، ويلبس الرقيق، فقال:  حسني القزاز قالوذكر حممد بن

رجل يومأ إليه ! سبحان اهللا : فجاء إىل احلربية، فرآه، فقال الشيخ. أشتهي أن أراه! رجل جممع على زهده وهذا حاله ! سبحان اهللا 
  .فشهق ذلك الرجل، وبكى. ما هنا حمرم وال منكربالزهد، يعارض اهللا يف أفعاله، و

أي شيء أمرتين ! أيها الشيخ : حضرت عند ابن القزويين، فدخل عليه أبو بكر بن الرحيب، فقال: وقال أبو نصر بن الصباغ الفقيه
ه، فرأيت ليليت كأن من فانصرفت، وأنا مفكر، وكأنين مل أصوب. إن كنت مريداً، فنعم، وإن كنت عارفاً، فال: نفسي أخالفها ؟ قال

: وحدثين أبو القاسم عبد السميع اهلامشي، عن عبد العزيز الصحراوي الزاهد قال. هذا بسبب ابن القزويين: يقول يل وقد هالين أمر

من هذا : كنت أقرأ على القزويين، فجاء رجل مغطى الوجه، فوثب الشيخ إليه، وصافحه، وجلس بني يديه ساعةً، فسألت صاحيب
  .تعرفه ؟ هذا أمري املؤمنني القادر باهللا: ؟ قال

  .رأيت امللك أبا كاليجار قائماً يشري إليه أبو احلسن باجللوس، فال يفعل: وحدثنا أمحد بن حممد األمني قال

  .يأىبرأيت امللك أبا طاهر بن بويه قائماً بني يدي الشيخ أيب احلسن يومىء باجللوس، ف: وحدثين علي بن حممد الطراح الوكيل قال

  .مث سرد له ابن الي كرامات منها شهوده عرفة وهو ببغداد، ومنها ذهابه إىل مكة، فطاف، ورجع من ليلته

رأيت على أيب احلسن القزويين ثوباً : مسعت جعفراً السراج يقول: أخربنا أبو علي بن اخلالل، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي
األعراف " قُلْ من حرم ِزينةَ اللِّه أخرج ِلِعباِدِه: "هده يلبس هذا ؟ فنظر يف احلال إيل، وقالكيف مثله يف ز: رقيقاً، فخطر يل
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فقال يف . لو حتول الشيخ إىل الظل: وحضرت عنده يوماً للسماع إىل أن وصلت الشمس إلينا، وتأذينا حبرها، فقلت يف نفسي
  .التوبة" قُلْ نار جهنم أَشد حراً: "احلال

 أبو احلسني أمحد بن علي التوزي، وشيخ العربية أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيين؛ صاحب ابن 442ومات مع القزويين يف سنة 
  .جين، والواعظ أبو طاهر حممد بن علي بن حممد العالف، وأبو القاسم عبد العزيز بن أمحد بن فاذويه

  الفارسي

  .ار املصرية، أبو القاسم، علي بن حممد بن علي بن أمحد بن عيسى، الفارسي، مث املصريالشيخ األمني اجلليل، مسند الدي

شيخ معمر عايل الرواية، مكثر عن أيب أمحد بن الناصح املفسر، والقاضي أيب الطاهر الذهلي، وأيب احلسن حممد بن عبد اهللا بن 
  .وطائفةحيويه، واحلسن بن رشيق، وعلي بن عبد اهللا بن العباس البغدادي، 

سهل بن بشر اإلسفراييين مث الدمشقي، وأبو صادق مرشد ابن حيىي املديين، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي، : حدث عنه
  .وآخرون

  .تويف يف شوال سنة ثالث وأربعني وأربع مئة. مسعت عليه ستني جزءاً أو أزيد: قال الرازي يف مشيخته

  .كان من أبناء التسعني: قلت

محد بن نصري املفيد، أخربنا رواج، أخربنا عبد الواحد بن عسكر املخزومي، أخربنا مرشد بن حيىي املديين يف ربيع اآلخر سنة أخربنا أ
 أخربنا احلسن بن رشيق، حدثنا أبو العالء حممد بن أمحد 441مخس عشرة ومخس مئة، أخربنا علي بن حممد بن علي الفسوي سنة 

  .من مل يصل فال دين له:  شيبة، حدثنا شريك، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا قالالوكيعي، حدثنا أبو بكر بن أيب

ومات فيها أبو علي احلسن بن علي بن حممد الشاموخي بالبصرة، ومسند أصبهان أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب علي 
  .سن حممد بن علي بن حممد بن صخر األزديالذكواين، واملسند حممد بن عبد السالم بن سعدان بدمشق، واحملدث أبو احل

  ابن عابد

  .احملدث املسند، أبو عبد اهللا؛ حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن عابد، املعافري القرطيب

أيب بكر املهندس، وأيب حممد بن أيب زيد، وأيب عبد اهللا بن مفرج، وعباس بن أصبغ، وخلف بن القاسم، : حج، ومسع وحدث عن
  .وعدة

  . ثقةً معنياً باآلثار، خرياً صاحلاً، متواضعاً، دعي إىل الشورى، فأىبوكان: قالوا

    

: وقيل. وأبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب، وأبوه حممد، وحممد بن الفرج الطالعي، وآخرون: أبو مروان الطبين: روى عنه

  .بل رواية أيب حممد عنه إجازة، واملغاربة يتسمحون يف إطالق ذلك

  .ادى األوىل سنة تسع وثالثني وأربع مئة وله بضع ومثانون سنةتويف يف مج
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ومات معه فيها احملدث علي بن منري بن أمحد اخلالل الشاهد مبصر، واحملدث العامل أبو الفرج احلسني بن علي الطناجريي ببغداد، 
  .ومشرف اجلامع أبو علي احلسن بن علي بن شواش الكناين بدمشق

  الصيمري

  .، أبو عبد اهللا؛ احلسني بن علي بن حممد، الصيمري احلنفيالقاضي العالمة

  .هالل بن حممد، واملفيد، وابن شاهني واحلريب، وطبقتهم: روى عن

  .اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين، والقاضي أبو عبد اهللا الدامغاين، وآخرون: وعنه

  .وكان من كبار الفقهاء املناظرين، صدوقاً، وافر العقل

مسعت من الدارقطين أجزاء من سننه، وانقطعت لكونه لني أبا يوسف، وليتين مل أفعل، أيش ضر أبا احلسن : ل يلقا: قال اخلطيب
  .انصرايف ؟

  .مات يف شوال سنة ست وثالثني وأربع مئة عن إحدى ومثانني سنة: قال اخلطيب

  الجويني

مد بن حيويه، الطائي السنبسي كذا نسبه امللك املؤيد شيخ الشافعية، أبو حممد؛ عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف ابن حم
  .اجلويين والد إمام احلرمني

  .كان فقيهاً مدققاً حمققاً، حنوياً مفسراً

تفقه بنيسابور على أيب الطيب الصعلوكي، ومبرو على أيب بكر القفال، ومسع من أيب نعيم اإلسفراييين، وابن حممش، وببغداد من أيب 
  .طائفةاحلسني بن بشران، و

  .ابنه أبو املعايل، وعلي بن أمحد بن األخرم، وسهل بن إبراهيم املسجدي: روى عنه

  .لو كان الشيخ أبو حممد يف بين إسرائيل، لنقلت إلينا مشائله، وافتخروا به: قال أبو عثمان الصابوين

  .أنا من سنبس؛ قبيلة من العرب: مسعت أبا حممد يقول: قال ابن األخرم

هذه : غسلت أبا حممد، فلما لففته يف الكفن، رأيت يده اليمىن إىل اإلبط منرية كلون القمر، فتحريت، وقلت:  املؤذنوقال أبو صاحل
  .بركات فتاويه

رجع من عند القفال، وتصدر لإلفادة والفتوى سنة سبع وأربع مئة، وكان جمتهداً يف العبادة، مهيباً بني التالمذة، صاحب جد : قلت
  .رج به ابنهووقار وسكينة، خت

  .وله من التواليف كتاب التبصرة يف الفقه، وكتاب التذكرة، وكتاب التفسري الكبري، وكتاب التعليقة

تويف يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني وأربع مئة، وهو صاحب وجه يف املذهب، وكان يرى تكفري من تعمد الكذب على النيب صلى 
  .اهللا عليه وسلم
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بو علي احلسن بن حممد البغدادي مبصر، وأبو أمحد حممد بن علي بن سيويه املؤدب، وأبو بكر حممد بن عبد وفيها تويف شيخ القراء أ
  .اهللا بن حممد التبان، وآخرون

  الطناجيري

  .احملدث احلجة، أبو الفرج، احلسني بن علي بن عبيد اهللا، البغدادي، الطناجريي

  .ولد سنة إحدى ومخسني وثالث مئة

  .جمالس، وضاعت منهوكتب عن القطيعي 

  .ومسع من علي بن عبد الرمحن البكائي، وحممد بن املظفر، وحممد بن مروان، وأيب بكر بن شاذان، وخلق كثري

  .كتبنا عنه، وكان ثقةً ديناً، تويف يف سلخ ذي القعدة سنة تسع وثالثني وأربع مئة: قال اخلطيب

  ابن منير

  .د، اخلالل املصري الشاهدالشيخ الصدوق، أبو احلسن؛ علي بن منري بن أمح

  .أيب أمحد بن الناصح، والقاضي أيب الطاهر الذهلي، ومجاعة: حدث عن

  .القاضي اخللعي، وسهل بن بشر اإلسفراييين، وسعد بن علي الزجناين، وآخرون: روى عنه

ي بن منري، وصاح عبد العزيز اجتمعنا مبصر، فلم يأذن لنا عل: مسعت عبد الرمحن بن صابر، مسعت سهل بن بشر يقول: قال السلفي
وكان ثقةً . ومل يأخذ من الغرباء. ال أحدث إال بذهب: ففتح لنا، وقال. من سئل عن علم فكتمه، أجلم بلجام من نار: يف كوة

  .فقرياً

  .تويف يف ذي القعدة سنة تسع وثالثني وأربع مئة: قلت

  الوزير

  . امللقب بذي السعاداتأبو الفرج؛ حممد بن جعفر بن حممد بن العباس بن فساجنس

  .وزر ببغداد للسلطان أيب كاليجار ثالث سنني، وكان ذا أدب غزير وباع يف اللغة، وترسل باهر، وخط فائق

  .وكان جده من الوزراء، وهلم نسب إىل رام جور، وكان يرجع إىل دين ومروءة

  .تويف معتقالً يف رمضان سنة أربعني وأربع مئة عن نيف ومخسني سنة

  مدانابن ح

    

األمري األوحد، نائب دمشق للمصريني، ناصر الدولة وسيفها، أبو حممد؛ احلسن بن احلسني بن احلسن بن عبد اهللا بن محدان، 
  .التغليب



الذهيب-سري أعالم النبالء  3311  

مث ويل بعده طارق . ويل دمشق بعد أمري اجليوش الدزبري، سنة ثالث وثالثني، فبقي إىل أن قبض عليه يف سنة أربعني وأربع مئة
  .الصقليب

  . والد األمري ناصر الدولة حسني؛ الذي أذل املستنصر مبصر، وقهره، وجرت له سرية إىل أن قتل بعد الستني وأربع مئةوهو

  حفيد المقتدر

  .األمري أبو حممد؛ احلسن بن عيسى بن املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد، اهلامشي العباسي

  .د الوهاب الكاتبمسع من مؤدبه أمحد بن منصور اليشكري، ومن أيب األزهر عب

  .كتبنا عنه، وكان ديناً، حافظاً ألخبار اخللفاء، عارفاً بأيام الناس، فاضالً: قال اخلطيب

  .تويف يف شعبان سنة أربعني وأربع مئة وله سبع وتسعون سنة

  .غسله أبو احلسني ابن املهتدي باهللا، وآخر من حدث عنه أبو القاسم بن احلصني: قلت

  الميهني

  .د، شيخ خراسان، أبو سعيد؛ فضل بن أيب اخلري حممد ابن أمحد، امليهين الصويفالقدوة الزاه

  .زاهر بن أمحد السرخسي: حدث عن

  .احلسن بن أيب طاهر اخلتلي، وعبد الغفار بن حممد الشريويي، وآخرون: روى عنه

  .قع يف النفوس وتأله وجاللةتويف بقريته ميهنه سنة أربعني وأربع مئة، وله تسع وسبعون سنة، وله أحوال ومناقب، وو

  السواق

  .الشيخ الصدوق، أبو منصور؛ حممد بن حممد بن عثمان، البغدادي، ابن السواق

  .مسع القطيعي، وابن ماسي، وخملد الباقرحي، وعلي بن لؤلؤ

  .وثقه اخلطيب، وروى عنه هو، وثابت بن بندار، وأخوه أبو ياسر، وابن الطيوري، وآخرون

  . سنة أربعني وأربع مئة عن مثانني سنةتويف يف آخر يوم من

  اللبيدي

  .مفيت املغرب، أبو القاسم بن حممد، احلضرمي املالكي اللبيدي ولبيدة من قرى إفريقية 

  .صحب القدوة أبا إسحاق اجلبنياين والزمه

  .ابن سعدون، وغريه: روى عنه

  .تفنناً، شاعراً مفلقاًوكان من العلماء األبرار، كبري الشأن، رفيع الذكر، عابداً خملصاً م

له كتاب كبري يف املذهب يف بضعة عشر جملداً، وكتاب يف بسط مسائل املدونة، وكتاب زيادات األمهات ونادر الروايات ومؤلف 
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  .يف سرية شيخه اجلبنياين

  .ذكره القاضي عياض. تويف سنة أربعني وأربع مئة

  خاموش

  .له رحلة ومعرفة وشهرة. ن احلسن بن حممد، الرازي البزاز أبوهن امللقب خباموشاإلمام احملدث احلافظ الواعظ، أبو حامت؛ أمحد ب

أيب عبد اهللا بن مندة، ومن فاتك بن عبد اهللا، وطائفة بأصبهان، ومن أيب أمحد الفرضي، وطبقته ببغداد، ومن إمساعيل بن : مسع من
وكان شيخ أهل .  حممد بن سليمان، وغريه بنيسابوراحلسن بصرصر، ومن علي بن حممد بن يعقوب الرازي بالري، ومن أمحد بن

  .الري يف زمانه

  .شيخ اإلسالم أبو إمساعيل، ومجاعة: روى عنه

  .مسع منه مجاعة من بلدان شىت: وله ترمجة يف تاريخ حيىي بن مندة خمتصرة، وقال

د بن جعفر التويي مذان، أخربنا أبو حامت أنبؤونا عن حممد بن إمساعيل، عن حيىي بن أيب عمرو، أخربنا أبو بكر بن احلسني بن أمح
بالري، يف ذي احلجة، سنة تسع وثالثني وأربع مئة، حدثنا فاتك موىل ابن هارون، حدثنا عبد بن جعفر بن أمحد بن فارس، حدثنا 

  .فذكر حديثاً. يونس بن حبيب

  .فذكر حديثاً.  العطارحدثنا حممد بن عمران القطيعي ببغداد، حدثنا حممد بن خملد: وبه إىل أيب حامت

  .كتب عين هذا احلديث أبو نعيم بأصبهان: قال أبو حامت خاموش يف عقب حديث

ويروي أيضاً عن أيب حممد املخلدي، وعبد اهللا بن احلسني القطان، والفقيه أمحد بن حممد بن إبراهيم املروزي، واحلسني بن حممد 
  .املهليب

  .ف حيىي بن حسنيأبو منصور حجر بن مظفر، والشري: روى عنه

: إن هذا ذكر له مذهباً ما مسعت به، قال: وحكاية شيخ اإلسالم معه مشهورة ملا قبض عليه بعض اجلفاة، ومحله إىل أيب حامت، وقال

  .من مل يكن حنبلياً، فليس مبسلم! دعه ويلك : فقال. هو حنبلي

    

ابن املبارك، أخربنا أبو الفتوح الطائي، أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن أخربنا احلسني : أخربنا حممد بن قامياز، وفاطمة بنت جوهر، قاال
احلسني التويي الفقيه، أخربنا أبو حامت أمحد بن احلسن الرازي، حدثنا ابن مندة، حدثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي 

: ، عن مكحول، عن أيب ثعلبة اخلشين قالالنيسابوري، حدثنا حممد بن حيىي الذهلي، حدثنا يزيد بن هارون، عن داود بن أيب هند

إن اهللا فرض فرائض، فال تضيعوها، وحد حدوداً، فال تعتدوها، وحرم أشياء، فال تنتهكوها، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وسكت عن أشياء رمحةً لكم من غري نسيان، فال تبحثوا عنها

  علي بن ربيعة
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  .التميمي املصري البزازابن علي، الشيخ املعمر، أبو احلسن، 

  .كان من الرواة املكثرين عن احلسن بن رشيق

نسخة : هذا ثبت ما عندي عنه بالسماع: أجاز أليب عبد اهللا بن احلطاب الرازي مروياته يف سنة تسع وثالثني وأربع مئة، وقال
نسخة إبراهيم بن سعد . ييب ابن زغبة عنهسعيد بن أيب مرمي، عن حيىي بن أيوب جزء كبري رواه ابن رشيق، عن أمحد بن محاد التج

والثالث منه، . اجلزء الثاين من مسند مالك للنسائي رواية ابن رشيق عنه. رواية ابن رشيق، عن ابن أيب السوار، عن أيب صاحل، عنه
 حيىي بن بكري، عن الفرائض من املوطأ رواية. كتاب الطالق من السنن للنسائي. واجلزء الرابع انتخاب الدارقطين على ابن رشيق

  .مالك

  .وصلى عليه أبو العباس بن هاشم املقرىء. تويف ابن ربيعة يف صفر سنة أربعني وأربع مئة

  الصوري

اإلمام احلافظ البارع األوحد احلجة، أبو عبد اهللا؛ حممد بن علي ابن عبد اهللا بن حممد بن رحيم، الشامي الساحلي الصوري، أحد 
  .األعالم

  .ة ست أو سنة سبع وسبعني وثالث مئةولد فيما ذكره سن

ومسع حممد بن أمحد بن مجيع الصيداوي، وحممد بن عبد الصمد الزرايف، وأبا عبد اهللا بن أيب كامل األطرابلسي، وعبد الغين بن 
 احلافظ وصحب. سعيد املصري، وحممد بن جعفر الكالعي، وأبا نصر عبد اهللا بن حممد بن بندار، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس

عبد الغين، وخترج به، مث قدم بغداد، وحلق ا البقايا، فسمع من أيب احلسن بن خملد جزء ابن عرفة، ومن أمحد بن طلحة املنقي، وأيب 
  .علي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، وعثمان بن دوست، وخلق، فأكثر

د اهللا الدامغاين، وجعفر بن أمحد السراج، وأبو القاسم بن شيخه احلافظ عبد الغين، وأبو بكر اخلطيب، والقاضي أبو عب: حدث عنه
  .بيان الرزاز، وسعد اهللا بن صاعد الرحيب، واملبارك بن عبد اجلبار الصريفني وآخرون

  .وآخر من روى عنه باإلجازة أبو سعد بن الطيوري

رفةً به، مل يقدم علينا أحد أفهم منه كان الصوري من أحرص الناس على احلديث، وأكثرهم كتباً له، وأحسنهم مع: قال اخلطيب
حدثين أنه كان يكتب يف الوجهة من مثن الكاغد اخلراساين مثانني سطراً، وكان مع . لعلم احلديث، وكان دقيق اخلط، صحيح النقل

 األعياد، وكان رمحه اهللا يسرد الصوم إال. كثرة طلبه صعب املذهب يف األخذ؛ رمبا كرر قراءة احلديث الواحد على شيخه مرات
وذكر يل أن شيخه احلافظ عبد الغين كتب عنه أشياء يف تصانيفه، وصرح بامسه يف بعضها؛ ومرةً . ومل يزل ببغداد حىت تويف ا

  .حدثين الورد بن علي: يقول

  .كان الصوري صدوقاً، كتب عين، وكتبت عنه: قال اخلطيب

  .الصوري أحفظ من رأيناه: وقال القاضي أبو الوليد الباجي

  .ما رأينا أحفظ من الصوري: رأيت مجاعةً من أهل العلم يقولون: وقال غيث بن علي األرمنازي

  .كان كأنه شعلة نار، بلسان كاحلسام القاطع! ما رأيت مثل الصوري : وقال عبد احملسن الشيحي التاجر
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  .ومل يكن له سوى عني واحدةكتب الصوري صحيح البخاري يف سبعة أطباق من الورق البغدادي، : قال أبو طاهر السلفي

    

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي الوراق وكان ثقةً متقناً أنه شاهد أبا عبد : وذكر أبو الوليد الباجي يف كتاب فرق الفقهاء له: قال
مل يكن يف اهللا الصوري، وكان فيه حسن خلق ومزاح وضحك، مل يكن وراء ذلك إال اخلري والدين، ولكنه كان شيئاً جبل عليه، و

ذلك باخلارق للعادة، فقرأ يوماً جزءاً على أيب العباس الرازي، وعن له أمر ضحكه، وكان باحلضرة مجاعة من أهل بلده، فأنكروا 
وكثروا عليه، . هذا ال يصلح، وال يليق بعلمك وتقدمك أن تقرأ حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنت تضحك: عليه، وقالوا

ما يف بلدكم شيخ إال جيب أن يقعد بني يدي، ويقتدي يب، ودليل ذلك أين قد صرت : فقال.  ال يرضون ذاشيوخ بلدنا: وقالوا
معكم على غري موعد، فانظروا إىل أي حديث شئتم من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اقرؤوا إسناده ألقرأ متنه، أو 

  .ت الصوري ثالثة أعوام، فما رأيته تعرض لفتوىلزم: مث قال الباجي. اقرؤوا متنه حىت أخربكم بإسناده

؛ كان يكتب بفرد عني، وكان متفنناً يعرف !كتبت عن عدة، فما رأيت فيهم أحفظ من الصوري : قال أبو احلسني بن الطيوري
  .من كل علم، وقوله حجة، وعنه أخذ اخلطيب علم احلديث

  .كان من أئمة السنة، وله شعر رائق: قلت

أخربنا علي بن جبارة، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا املبارك بن عبد اجلبار، أخربنا حممد بن علي : محد العلويأخربنا علي بن أ
الصوري احلافظ، أخربنا أبو حممد بن النحاس، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد احلراين، حدثنا هاشم بن مرثد، حدثنا املعاىف؛ هو ابن 

: ن عبد اهللا، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالسليمان، حدثنا موسى بن أعني، ع

  .جتوزوا يف الصالة، فإن خلفكم الضعيف والكبري وذا احلاجة

  .هذا حديث صحيح، وعبد اهللا هو بشر الرقي

إبراهيم، أخربنا أمحد بن احلسن بن سالمة أخربنا عبد الرمحن بن : أخربنا حممد بن علي السلمي، وحممد بن علي ابن الواسطي قاال
املنبجي، أخربنا علي بن بيان، أخربنا حممد بن علي، أخربنا عبد الرمحن ابن عمر، أخربنا أمحد بن سلمة اهلاليل، حدثنا املقدام بن 

دثين عروة، عن داود، حدثنا أبو زرعة؛ عبد األحد بن الليث، عن عثمان بن احلكم اجلذامي، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، ح
أول ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت : عائشة قالت

  .مثل فلق الصبح

  : أخربنا جعفر السلفي، أخربنا ابن الطيوري، أنشدنا الصوري لنفسه: أنشدنا أبو احلسن احلافظ

 أهله ومن يدعيه عاثباً  قل لمن عاند الحديث وأضحى

 بجهٍل فالجهل خلق السفيه أم  تقول هذا أبن لي أبعلٍم

 من التّرهات والتّمويه ن  الذين هم حفظوا الدي أيعاب

 كّل عالٍم وفقيه راجع  قولهم وما قد رووه وإلى

  .مات الصوري يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني وأربع مئة: قال اخلطيب
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  ارأبو كاليج

  .السلطان صاحب العراق، أبو كاليجار؛ مرزبان بن سلطان الدولة بن اء الدولة بن عضد الدولة ابن بويه

متلك بعد ابن عمه جالل الدولة، فكانت أيامه مخس سنني، وجرت له خطوب وحروب، وعاش نيفاً وأربعني سنة، وقهر ابن عمه 
وملكوا بعده ابنه امللك الرحيم أبا نصر، وولت دولة بين بويه، وقامت دولة بين امللك العزيز، ومات سنة أربعني وأربع مئة بكرمان، 

  .سلجوق

  العزيز

  .امللك العزيز، أبو منصور بن امللك جالل الدولة أيب طاهر بن اء الدولة بن عضد الدولة؛ من بقايا ملوك بين بويه

ا، وكانت دولته حملولةً، قهره أبو كاليجار كما ذكرنا، وبقي كان بارع األدب، مليح النظم، وهو أول من لقب بألقاب ملوك زمانن
يف ملك مزلزل سبعة أعوام، واتفق موته بظاهر ميافارقني سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، وامسه خسرو فريوز بن فريوز بن خره 

  .فريوز بن فناخسرو بن حسن بن بويه

  .وكان مولده بالبصرة سنة سبع وأربع مئة

  .بيه، وبرع يف األدب واألخبار، وأكب على اللهو واخلالعة نسأل اهللا العافية عمل إمرة واسط أل

  : وهو القائل

  فمتى عرضت له فلست براشد  ملّني فلينأ عنّي راشداً من

 تراني راغباً في زاهد حتّى  ضاقت الدنيا علي بأسرها ما

    

 العرب دبيس بن مزيد األسدي، مث توجه إىل ديار بكر منتجعاً للملوك، وملا مات أبوه اجلالل، فارق العزيز واسطاً، وأقام عند أمري
  .وقد تالشى حاله، فمات يف ربيع األول مبيافارقني من سنة إحدى وأربعني وأربع مئة

  قرواش

ان ابن مقلد بن املسيب بن رافع، األمري؛ صاحب املوصل، أبو املنيع، معتمد الدولة ابن صاحب املوصل حسام الدولة أيب حس
  .العقيلي

متلك بعد موت أبيه يف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة، فطالت أيامه، واتسع ملكه؛ فكان له املوصل والكوفة واملدائن وسقي 
  .الفرات

وقد خطب يف بالده للحاكم العبيدي، مث ترك، وأعاد اخلطبة العباسية، فغضب احلاكم، وجهز جيشاً حلربه، وأتوا، وبوا داره 
  .ذوا له مئيت ألف دينار، فاستنجد بدبيس األسدي، فانتصرباملوصل، وأخ

حدثوين ما الذي : إنه مجع بني أختني، فالموه، فقال: وكان أديباً شاعراً، جواداً ممدحاً، اباً وهاباً، فيه جاهلية وطبع األعراب، يقال
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  .ب، فأما احلاضرة، فما يعبأ اهللا مما يف عنقي غري دم مخسة ستة من العر: نعمل بالشرع حىت تذكروا هذا ؟ وقال مرةً

مث إنه وقع بينه وبني ابن أخيه بركة، فظفر به بركة، وحبسه، ومتلك، وتلقب زعيم الدولة، يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، فلم 
ه صرباً يف تطل دولة بركة، ومات يف آخر سنة ثالث، فقام بعده امللك أبو املعايل قريش بن بدران بن مقلد، فأخرج عمه، وذحب

  .بل مات موتاً: وقيل. رجب سنة أربع وأربعني

ومتكن قريش، وض مع البساسريي، وب دار اخلالفة، وكان هالكه بالطاعون يف سنة ثالث ومخسني كهالً، فتملك بعده ابنه 
 وأخذ اإلتاوة من شرف الدولة مسلم بن قريش، فعظم سلطانه، واستوىل على اجلزيرة وحلب، وحاصر دمشق، وكاد أن يأخذها،

بالد الروم، وخرج عليه أهل حران سنة ست وسبعني، فظفر م، وقتل قاضيها، وكان حمبباً إىل الرعية مهيباً، وكان يصرف مجيع 
  .اجلزية إىل الطالبني، وأنشأ سور املوصل

  صاحب غزنة والهند

  .السلطان مودود بن السلطان بن حممود بن سبكتكني

  . دولته مثانية أعوامكانت. كان بطالً شجاعاً

  .ومات يف رجب سنة إحدى وأربعني وأربع مئة وله تسع وعشرون سنة

  .مات بغرنة، فأخرجوا عمه عبد الرشيد من السجن، وسلطنوه، ولقب سيف الدولة

  ابن سعدان

 اجلذامي الزنباعي الشيخ اجلليل الصدوق، مسند دمشق، أبو عبد اهللا؛ حممد بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن عبيد بن سعدان،
  .موالهم، الدمشقي

مسع مجح بن القاسم، وأبا علي احلسن بن منري، وأبا عمر بن فضالة، وحممد بن سليمان الربعي، وأبا سليمان بن زبر، والقاضي 
  .يوسف ابن القاسم املياجني، وطائفة

راهيم املقدسي، وسهل بن بشر، وجنا العطار، وأبو عبد العزيز الكتاين، وابن أيب العالء الفقيه، وأبو الفتح نصر بن إب: حدث عنه
  .طاهر حممد ابن احلسني احلنائي، وأبو احلسن بن املوازيين، وآخرون

  .عبد الكرمي بن محزة السلمي، وذلك وهم، ولعله له منه إجازة: وروى عنه

  .رمحه اهللاتويف يوم عرفة سنة ثالث وأربعني وأربع مئة، . عنده ستة أجزاء أو حنوها: قال الكتاين

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمذاين، أخربنا أبو طاهر السلفي، وأخربنا حممد بن أيب العز، أخربنا حممد بن هبة اهللا 
أخربنا أبو طاهر حممد بن احلسني، وعلي بن : الفارسي، أخربنا أبو الربكات اخلضر بن شبل، وإبراهيم بن احلسن احلصين قالوا

أخربنا حممد بن عبد السالم بن سعدان، أخربنا أبو عمر بن فضالة، حدثنا احلسن بن الفرج الغزي، حدثنا : ازيين قاالاحلسن ابن املو
كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة : يوسف بن عدي، حدثنا أبو األحوص، عن مساك، عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر قال
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  .إذا بايعت صاحبك، فال تفارقه وبينك وبينه شيء: لته فقالبالذهب، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأ

  .هذا حديث حسن غريب، خرجوا حنواً منه يف السنن من طريق مساك

  العلوي

  .اإلمام احملدث الثقة العامل الفقيه، مسند الكوفة أبو عبد اهللا؛ حممد ابن علي بن احلسن بن عبد الرمحن، العلوي الكويف

  .بد اهللا الصوري، وغريهانتقى عليه احلافظ أبو ع

علي بن عبد الرمحن البكائي، وأيب الفضل حممد بن احلسن بن حطيط، وحممد بن زيد بن مروان، وأيب الطيب حممد بن : حدث عن
أيب حفص الكتاين، : وببغداد من. احلسني التيملي، وأيب املفضل حممد بن عبد اهللا الشيباين، وحممد بن علي بن أيب اجلراح، وعدة

  . طاهر املخلصوأيب

    

أبو منصور أمحد بن عبد اهللا العلوي، وحممد بن عبد الوهاب الشعريي، وأبو احلارث علي بن حممد اجلابري، وعلي بن : حدث عنه
قطر اهلمداين، وعلي بن علي بن الرطاب، وعبد املنعم بن حيىي بن هقل، وأبو الغنائم حممد بن علي النرسي؛ الكوفيون شيوخ 

  .من روى عنه باإلجازة عمر بن إبراهيم الزيدي النحويالسلفي، وآخر 

  .مات بالكوفة يف ربيع األول، سنة مخس وأربعني وأربع مئة: قال ابن النرسي

  .ومولده يف رجب سنة سبع وستني وثالث مئة، ما رأيت من كان يفهم فقه احلديث مثله: قال

  . يفتخر بهوكان حافظاً، خرج عنه احلافظ الصوري وأفاد عنه، وكان: قال

  ابن فدويه

  .العدل األمني، أبو احلسن؛ حممد بن إسحاق بن فدويه، الكويف، صاحب البكائي

  .أثىن عليه الصوري

  .كان ثقةً، ذا وقار: وقال اخلطيب

  .أبو الغنائم النرسي: روى عنه: قلت

  .تويف سنة مخس مع العلوي

  ابن صخر

  .لي بن حممد بن صخر، األزدي البصري، صاحب االس املعروفة، وغري ذلكالقاضي اإلمام احملدث الثقة، أبو احلسن؛ حممد بن ع

  .حدث مبصر واحلجاز واليمن وانتقى عليه احلافظ أبو نصر السجزي

أيب بكر أمحد بن جعفر بن محدان السقطي؛ صاحب عبد اهللا بن أمحد بن الدورقي، وفهد بن إبراهيم بن فهد الساجي، : حدث عن
جريمي، وأيب العباس أمحد بن عبد الرمحن اخلاركي، واحلافظ أيب حممد احلسن بن علي ابن غالم الزهري، ويوسف ابن يعقوب الن
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وأيب أمحد حممد ابن حممد بن مكي اجلرجاين، وأيب احلسن علي بن أمحد بن عبد الرمحن األصبهاين الغزال، وأيب الطيب عبد الرمحن 
ي بن موسى الكرابيسي، وعمر بن حممد ابن سيف، وأمحد بن حممد بن أيب بن حممد املقرىء؛ صاحب أيب خليفة، وأمحد بن عل

  .وتفرد يف وقته. غسان، وعدة

جعفر بن حيىي احلكاك، وعبد العزيز بن عبد الوهاب القروي، وأبو خلف عبد الرحيم بن حممد اآلملي، ومطهر بن علي : حدث عنه
 جد أيب بكر الطرطوشي لألم، وأبو الوليد الباجي، وإمساعيل بن احلسن امليبذي، والقاضي أبو زيد عبد الرمحن بن عيسى القرطيب؛

  .العلوي، وأمحد بن عبد القادر بن يوسف، وخلق

  .وآخر من روى عنه باإلجازة مرشد بن حيىي املديين

. ابه من مكةأخربنا احلسن بن أمحد السمرقندي، أخربنا ابن صخر يف كت: وقد روى أبو بكر البيهقي يف الطالق من سننة، فقال

  .فذكر حديثاً

  .تويف ابن صخر بزبيد يف مجادى اآلخرة، سنة ثالث وأربعني وأربع مئة: قال أبو إسحاق احلبال

  أبو طاهر بن عبد الرحيم

  .اإلمام احملدث الثقة، بقية املسندين، أبو طاهر؛ حممد بن أمحد ابن حممد بن عبد الرحيم، األصبهاين الكاتب

ء كثري، وعن أيب بكر القباب، وأيب بكر ابن املقرىء، وارحتل إىل الدارقطين، فأخذ عنه سننه، وأتقن أيب الشيخ بشي: حدث عن
  .نسخته، وأخذ عن عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري، وعمر بن شاهني، وهذه الطبقة

و الرجاء حممد بن أيب زيد أمحد أبو نصر أمحد بن احلسني الشريازي، وعبد الغفار بن نصرويه، وأبو زكريا بن مندة، وأب: حدث عنه
اجلركاين، وأبو منصور أمحد بن حممد بن إدريس الكرماين، وأبو الطيب حبيب بن أيب مسلم الطهراين، وأبو الفتح رجاء بن إبراهيم 

عيل بن الفضل اخلباز، وأبو الفتح سعيد بن إبراهيم الصفار، وهبة اهللا بن احلسن األبرقوهي، وعبد الغفار بن حممد الشريويي، وإمسا
اإلخشيذ، وحممد بن عبد اهللا الساجي، وأبو الوفاء حممد بن حممد املديين، وأمحد بن حممد ابن براذجة، والقاضي إبراهيم بن احلسن 
الديلمي، وجوامرد األرمين، ومحزة بن العباس العلوي، وسني بن محد التاين، وخلق كثري من مشيخة السلفي، وأيب موسى املديين، 

  . أبو بكر حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاينخامتتهم

  .مولده يف أول سنة ثالث وستني، ومساعه يف صفر سنة مثان وستني

  .ثقة: قال حيىي بن مندة

مل حيدث يف وقته أوثق منه، وأكثر حديثاً، صاحب األصول الصحاح، مات يف حادي عشر ربيع اآلخر، : وقال عبد الغافر النخشيب
  .بع مئةسنة مخس وأربعني وأر

  ابن المذهب

  .اإلمام العامل، مسند العراق، أبو علي؛ احلسن بن علي بن حممد ابن علي بن أمحد بن وهب، التميمي البغدادي الواعظ، ابن املذهب

  .مولده يف سنة مخس ومخسني وثالث مئة
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  .أيب بكر القطيعي املسند، والزهد، وفضائل الصحابة، وغري ذلك: مسع من

  . بن ماسي، وأيب سعيد احلريف، وأيب احلسن بن لؤلؤ الوراق، وأيب بكر بن شاذان، وطائفة كثريةأيب حممد: ومسع من

    

  .وكان صاحب حديث وطلب، وغريه أقوى منه، وأمثل منه

اخلطيب، وابن خريون، وابن ماكوال، واحلسني ابن الطيوري، وعلي بن بكر بن حيد، وعلي بن عبد الوهاب اهلامشي : حدث عنه
 وحممد بن مكي بن دوست، وأبو طالب عبد القادر بن حممد، وابن عمه أبو طاهر عبد الرمحن بن أمحد اليوسفي، وأبو اخلطيب،

غالب عبيد اهللا بن عبد امللك الشهرزوري، وأبو املعايل أمحد بن حممد بن البخاري، وأبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن احلصني، 
  .وآخرون

يروي عن القطيعي مسند أمحد بأسره، وكان مساعه صحيحاً إال يف أجزاء منه، فإنه أحلق امسه، كتبت عنه، وكان : قال اخلطيب
  .وكان يروي الزهد ألمحد، ومل يكن له به أصل، إمنا كانت النسخة خبطه، وليس هو حمل احلجة

: زاعي، حدثنا هارون بن رياب قالحدث عن أيب سعيد احلريف، وابن مالك، عن أيب شعيب احلراين، حدثنا حيىي البابليت، حدثنا األو

  .من تربأ من نسب لدقته أو ادعاه، فهو كفر

ومجيع ما عنده عن ابن مالك للبابليت جزء ليس هذا فيه، وكان كثرياً يعرض علي أحاديث، يف أسانيدها أمساء قوم غري : قال اخلطيب
  .ةً باألمساء، فأاه، فال ينتهيمنسوبني، ويسألين عنهم، فأنسبهم له، فيلحق ذلك يف تلك األحاديث موصول

ليت اخلطيب نبه يف أي مسند تلك األجزاء اليت استثىن، ولو فعل، ألتى بالفائدة، وقد ذكرنا أن مسندي : قال أبو بكر بن نقطة
فضالة بن عبيد، وعوف بن مالك، مل يكونا يف نسخة ابن املذهب، وكذلك أحاديث من مسند جابر مل توجد يف نسخته، رواها 

حلراين عن القطيعي، ولو كان ممن يلحق امسه كما قيل، ألحلق ما ذكرناه أيضاً، والعجب من اخلطيب يرد قوله بفعله، فقد روى ا
  .عنه من الزهد ألمحد يف مصنفاته

 الرواية، كان شيخاً عسراً يف: سألت شجاعاً الذهلي عن ابن املذهب، فقال: أخربنا اهلمداين، أخربنا السلفي: أخربنا احلسن بن علي
  .كان متكلماً فيه: مث قال السلفي. مسع حديثاً كثرياً، ومل يكن ممن يعتمد عليه يف الرواية، فإنه خلط يف شيء من مساعه

مات ليلة اجلمعة، تاسع عشرة ربيع اآلخر، سنة أربع وأربعني وأربع مئة، مسعت منه مجيع ما عنده، : قال أبو الفضل بن خريون
  .هد ألمحدومسع ابن أخي منه الز

وقد مر يف ترمجة ابن غيالن أن الرشيدي استجاز أبا علي مسند اإلمام أمحد، فأىب أن يكتب له اإلجازة إال بعشرين ديناراً ساحمه اهللا 
ال شيء، فإن إحلاق امسه من باب نقل ما يف بيته إىل النسخة، ال من قبيل الكذب يف : ولو كان ممن يلحق امسه: وأما قول ابن نقطة

  .اء السماع، ويف ذلك نزاع، وما الرجل مبتهمادع

  العمري

  .اإلمام الفقيه، شيخ الشافعية، أبو الفتح؛ ناصر بن احلسني بن حممد بن علي، القرشي العمري املروزي الشافعي

يسابور، وعبد مسع أبا العباس السرخسي، وغريه مبرو، وأبا حممد املخلدي، وعبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي، ومجاعةً بن



الذهيب-سري أعالم النبالء  3320  

  .الرمحن بن أيب شريح الزاهد راة

  .وتفقه على أيب بكر القفال، وعلى أيب الطيب الصعلوكي، وابن حممش الزيادي

  .وبرع يف املذهب، ودرس يف أيام مشاخيه، وتفقه به أهل نيسابور، وكان مدار الفتوى واملناظرة عليه

عود بن ناصر السجزي، وأبو صاحل املؤذن، وإمساعيل بن عبد الغافر الفارسي، أبو بكر البيهقي، وأبو إسحاق اجليلي، ومس: أخذ عنه
  .وصنف. وأملى مدةً. وآخرون

  .متعففاً قانعاً باليسري، كبري القدر، رمحه اهللا. وكان خرياً متواضعاً فقرياً

  .مات بنيسابور يف ذي القعدة، سنة أربع وأربعني وأربع مئة

احلسن بن علي ابن املذهب، وأبو غامن أمحد بن علي الكراعي املروزي، واحلافظ أبو نصر عبيد ومات معه راوي املسند أبو علي، 
اهللا ابن سعيد السجزي، واحلافظ عبد العزيز بن علي األزجي، وقاضي املوصل أبو جعفر حممد بن أمحد السمناين املتكلم، وعبد اهللا 

  .الداينبن حممد بن مكي السواق املقرىء، وشيخ القراء أبو عمرو 

  سليم بن أيوب

  .ابن سليم، اإلمام شيخ اإلسالم، أبو الفتح، الرازي الشافعي

  .ولد سنة نيف وستني وثالث مئة

حممد بن عبد امللك اجلعفي، وحممد بن جعفر التميمي، واحلافظ أمحد بن حممد بن البصري الرازي، ومحد بن عبد اهللا، : وحدث عن
بن الصلت ارب، وأيب احلسني أمحد بن فارس اللغوي، وأيب أمحد الفرضي، واألستاذ أيب صاحيب ابن أيب حامت، وأمحد بن حممد 

  .حامد اإلسفراييين وتفقه به، وطائفة سواهم

  .وسكن الشام مرابطاً، ناشراً للعلم احتساباً

    

ل بن بشر اإلسفراييين، وأبو أبو بكر اخلطيب، وأبو حممد الكتاين، والفقيه نصر املقدسي، وأبو نصر الطريثيثي، وسه: حدث عنه
  .القاسم النسيب، وآخرون

  .هو ثقة، فقيه، مقرىء حمدث: قال النسيب

: فقال يل: حدثنا سليم أنه كان يف صغره بالري، وله حنو من عشر سنني، فحضر بعض الشيوخ وهو يلقن قال: وقال سهل بن بشر

قل هلا تدعو لك أن : قال: نعم: لك والدة ؟ قلت: ق لساين، فقالفجهدت أن أقرأ الفاحتة، فلم أقدر على ذلك النغال. تقدم فاقرأ
فرجعت، فسألتها الدعاء، فدعت يل، مث إين كربت، ودخلت بغداد، قرأت ا العربية . نعم: قلت. يرزقك اهللا قراءة القرآن والعلم

حضر وسلم علينا وهو ال يعرفين، فسمع مقابلتنا، والفقه، مث عدت إىل الري، فبينا أنا يف اجلامع أقابل خمتصر املزين، وإذا الشيخ قد 
  .فاستحييت. إن كانت لك والدة، فقل هلا تدعو لك: فأردت أن أقول. مىت يتعلم مثل هذا ؟: وهو ال يعلم ماذا نقول، مث قال

 صور، ورفعت وضعت مين: علقت عن شيخنا أيب حامد مجيع التعليقة، ومسعت يقول: مسعت سليماً يقول: وقال أبو نصر الطريثيثي
وقرأت خبط غيث : قال. بلغين أن سليماً تفقه بعد أن جاز األربعني: قال أبو القاسم ابن عساكر. بغداد من أيب احلسن ابن احملاملي
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غرق سليم الفقيه يف حبر القلزم، عند ساحل جدة، بعد أن حج يف صفر سنة سبع وأربعني وأربع مئة، وقد نيف على : األرمنازي
وكان فقيهاً مشاراً إليه، صنف الكثري يف الفقه وغريه، ودرس، وهو أول من نشر هذا العلم بصور، وانتفع به مجاعة، : الق. الثمانني

. منهم الفقيه نصر، وحدثت عنه أنه كان حياسب نفسه يف األنفاس، ال يدع وقتاً ميضي بغري فائدة، إما ينسخ، أو يدرس، أو يقرأ

  .ىل أن يقط القلموحدثت عنه أنه كان حيرك شفتيه إ

  .وله كتاب البسملة مسعناه، وكتاب غسل الرجلني، وله تفسري كبري شهري، وغري ذلك، رمحه اهللا تعاىل: قلت

  ابن سلوان

  .الشيخ املسند، أبو عبد اهللا؛ حممد بن علي بن حيىي بن سلوان، املازين الدمشقي، ابن القماح

  .ذلك من الفضل بن جعفر التميميمسع . ليس عنده شيء سوى نسخة أيب مسهر وما معها

اخلطيب، والكتاين، والفقيه نصر املقدسي، واحلسن ابن أمحد بن أيب احلديد، وسهل بن بشر اإلسفراييين، وجنا بن أمحد، : حدث عنه
  .، وآخرونوأبو طاهر احلنائي، وأبو القاسم النسيب، وأبو احلسن علي، وأبو الفضل حممد؛ ابنا املوازيين، وعبد املنعم بن الغمر

  .ولد يف سنة اثنتني وستني وثالث مئة

  .ومات يف ذي احلجة سنة سبع وأربعني وأربع مئة

وهكذا مجاعة اشتهروا، ومساعهم قليل، وما ذاك . ومثله يف زمنه أبو احلسن بن محصة احلراين؛ راوي جملس البطاقة، ما عنده سواه
  . ال يكادون يعرفون ملوم يف الكهولة قبل أوان الروايةأال لتعمريهم وعلوهم، كما أن مجاعةً من كبار العلماء

وفيها مات أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن حبيب القادسي البزاز؛ صاحب القطيعي، وشيخ الشافعية أبو القاسم منصور 
و العاص حكم بن حممد بن بن عمر الكرخي، وقاضي القضاة أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن ماكوال العجلي، ومسند قرطبة أب

حكم اجلذامي، واملفيت رافع بن نصر احلمال، وسليم بن أيوب أبو الفتح الرازي غريقاً، وعبد الوهاب بن احلسني بن عمر بن برهان 
  .الغزال، وأبو أمحد عبد الوهاب بن حممد الغندجاين، وعبيد اهللا بن املعتز النيسابوري، وأبو القاسم علي بن احملسن التنوخي

  ابن أبي نصر

العدل الكبري املأمون احملدث، أبو احلسني؛ حممد بن الشيخ العفيف أيب حممد عبد الرمحن بن أيب نصر عثمان بن القاسم بن معروف، 
  .التميمي الدمشقي

  .مسع أباه، والقاضي يوسف بن القاضي املياجني، وأبا سليمان بن زبر، وتفرد بالرواية عنهما

اين، وسهل بن بشر، وموسى الصقلي، وأبو القاسم النسيب، وأبو طاهر احلنائي، وأبو احلسن بن اخلطيب، والكت: حدث عنه
  .املوازيين، وعدة

  .تويف يف رجب سنة ست وأربعني وأربع مئة، وشيعه نائب دمشق، وكانت جنازته مشهودةً، أغلق له البلد، وكان حمتشم وقته

، وعلي بن الفضل ابن الفرات إمام جامع دمشق، وأبو حممد عبد اهللا بن حممد بن ومات معه أبو الفضل أمحد بن حممد بن أيب الفرايت
  .اللبان املتكلم
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  أخوه

  .العدل األمني األنبل، أبو علي، أمحد بن عبد الرمحن بن أيب نصر، التميمي

  .ومسع هو وأخوه معاً. يوسف املياجني، وابن زبر: حدث أيضاً عن

    

  .، وسهل بن بشر، وأبو طاهر احلنائي، واحلسن بن سعيد العطارالكتاين، وجنا العطار: حدث عنه

  .كان ثقةً مأموناً، صاحب أصول، مل أر أحسن منه، وكان مساعه ومساع أخيه خبط أبيهما، وكانت له جنازة عظيمة: قال الكتاين

  .مات يف شعبان سنة ثالث وأربعني وأربع مئة، رمحه اهللا

  التنوخي

 القاسم؛ علي بن القاضي أيب علي احملسن بن علي التنوخي البصري مث البغدادي، صاحب كتاب القاضي العامل املعمر، أبو
  .الطواالت، وولد صاحب كتاب الفرج بعد الشدة، وكتاب النشوار، وغري ذلك

  .ولد يف شعبان سنة مخس وستني وثالث مئة بالبصرة

 بن حممد بن كيسان، وأيب سعيد احلريف، وأيب عبد اهللا احلسني علي بن حممد بن سعيد الرزاز، وعلي: ومسع ملا كمل مخسة أعوام من
  .بن حممد العسكري، وعبد اهللا بن إبراهيم الزبييب، وإبراهيم بن أمحد اخلرقي، وخلق كثري

  .كان متحفظاً يف الشهادة، عند احلكام، صدوقاً يف احلديث، تقلد قضاء املدائن، وقرميسني، والربدان: قال اخلطيب

  .كان رأيه الرفض واالعتزال: قيل: لفضل بن خريونوقال أبو ا

  .كان يتشيع، ويذهب إىل االعتزال: وقال شجاع الذهلي

  .إنه صحب أبا العالء املعري، وصادقه، وامسعه صحيحه: وقيل. نشأ يف الدولة البويهية، وأرجاؤها طافحة اتني البدعتني: قلت

  .مات يف ثاين احملرم، سنة سبع وأربعني وأربع مئة

أيب النرسي، واحلسن بن حممد الباقرحي، ونور اهلدى حسني بن حممد الزينيب، وأبو علي بن املهدي، وأبو شجاع رام : حدث عنه
  .وروى شيئاً كثرياً. بن رام، وأبو منصور بن النقور، وأبو القاسم بن احلصني، وخلق سواهم

  .حنبليقع لنا حديثه عالياً، وهو راوي كتاب األشربة ألمحد بن 

  السمناني

  .العالمة، قاضي املوصل؛ أبو جعفر، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد، السمناين احلنفي

  .نصر املرجي، وعلي بن عمر احلريب، وأيب احلسن الدارقطين، ومجاعة: حدث عن

  .والزم ابن الباقالين حىت برع يف علم الكالم

  . يعتقد مذهب األشعري، وله تصانيفكتبت عنه، وكان صدوقاً، فاضالً حنفياً،: قال اخلطيب

  .كان من أذكياء العلم: قلت
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هو أبو جعفر السمناين املكفوف، هو أكرب أصحاب أيب بكر الباقالين، ومقدم األشعرية يف وقتنا، ومن : وقد ذكره ابن حزم، فقال
مث أخذ ابن حزم . خطأ يف التسمية فقطمن مسى اهللا جسماً من أجل أنه حامل لصفاته يف ذاته، فقد أصاب املعىن، وأ: مقالته قال

  .نعوذ باهللا من الضالل. يشنع على السمناين، وذكر عنه جتويز الردة على الرسول بعد أداء الرسالة

خترج به يف العقليات القاضي أبو الوليد الباجي، . تويف أبو جعفر باملوصل سنة أربع وأربعني وأربع مئة وله ثالث ومثانون سنة
  .وغريه

  أحمد بن أبي جعفروابنه 

  .وهو اإلمام القاضي، أبو احلسني؛ أمحد بن أيب جعفر

  .ولد بسمنان يف شعبان، سنة أربع ومثانني

  .وقدم، ومسع ببغداد من احلسن بن احلسني النوخبيت، ومن إمساعيل بن هشام الصرصري، ومجاعة

  .وويل قضاء باب الطاق، وطال عمره

  .كتبت عنه، وكان صدوقاً: قال اخلطيب

  .يأيت يف الطبقة األخرى: قلت

  الكسائي

  .احملدث اإلمام الرحال، أبو احلسن؛ علي بن عبيد اهللا بن حممد، اهلمذاين الكسائي الصويف، نزيل مصر

مسع أمحد بن عبدان الشريازي باألهواز، ونصر بن أمحد املرجي باملوصل، وعبد الوهاب الكاليب بدمشق، وأبا الفتح حممد بن أمحد 
  .لرملة، ومنري بن عطية بقيساريه، والضراب مبصرالنحوي با

عبد احملسن الشيحي، وسهل بن بشر اإلسفراييين، وانتقى عليه احلافظان أبو نصر السجزي، وعبد العزيز النخشيب، : حدث عنه
  .وآخر من حدث عنه أبو عبد اهللا الرازي صاحب السداسيات

  .تويف يف مجادى األوىل سنة مخس وأربعني وأربع مئة

  ابن اللبان

العالمة، أبو حممد؛ عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد ابن احملدث عبد اهللا بن حممد بن عامل أصبهان النعمان بن عبد السالم، 
  .التيمي

  .ابن املقرىء، واملخلص، وأمحد بن فراس، وطائفة: روى عن

  .ل والفروع، وتال بالروايات، وصنف التصانيف، وويل قضاء إيذجولزم أبا بكر الباقالين، وأبا حامد اإلسفراييين، وبرع يف األصو

حفظت : كتبنا عنه، وكان أحد أوعية العلم، ثقةً، وجيز بالعبارة مع تدين وعبادة وورع بني، مسعته يقول: عظمه اخلطيب، وقال
  .القرآن ويل مخس سنني، وأحضرت جملس ابن املقرىء ويل أربع سنني
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مل أضع : ن قراءةً منه، أدرك رمضان ببغداد، فصلى التراويح بالناس، مث حييي بقية الليل صالةً، فسمعته يقولمل أر أحس: قال اخلطيب
  .جنيب للنوم يف هذا الشهر ليالً وال اراً

ري إن القاضي أبا يعلى احلنبلي قرأ عليه يف األصول سراً، وحدث عنه أبو علي احلداد يف معجمه، وتال عليه بالروايات غ: وقيل
  .واحد

  .ومات بأصبهان يف مجادى اآلخرة سنة ست وأربعني وأربع مئة

  أبو نصر السجزي

اإلمام العامل احلافظ اود شيخ السنة، أبو نصر؛ عبيد اهللا بن سعيد بن حامت بن أمحد، الوائلي البكري السجستاين، شيخ احلرم، 
  . دال على سعة علم الرجل بفن األثرومصنف اإلبانة الكربى يف أن القرآن غري خملوق، وهو جملد كبري

أمحد بن إبراهيم بن فراس العبقسي، وأيب أمحد : طلب احلديث يف حدود األربع مئة، ومسع باحلجاز والشام والعراق وخراسان من
ي بن عبد الفرضي، واحلافظ أيب عبد اهللا احلاكم، وأيب احلسن أمحد بن حممد بن الصلت ارب، وأيب عمر بن مهدي الفارسي، وعل

الرحيم السوسي، وأيب عبد الرمحن السلمي، وعبد الصمد بن أيب جرادة احلليب؛ حدثه عن أيب سعيد بن األعرايب، ومحزة بن عبد 
  .العزيز املهليب، وحممد بن حممد ابن حممد بن بكر اهلزاين، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس املصري، وأمم سواهم

بال، وسهل بن بشر اإلسفراييين، وأبو معشر الطربي املقرىء، وإمساعيل بن احلسن العلوي، احلافظ أبو إسحاق احل: حدث عنه
  .وأمحد بن عبد القادر بن يوسف، وجعفر بن حيىي احلكاك، وجعفر بن أمحد السراج، وخلق

  .وهو راوي احلديث املسلسل باألولية

كان : جزي، وأيب عبد اهللا الصوري، أيهما أحفظ ؟ فقالسألت احلافظ أبا إسحاق احلبال عن أيب نصر الس: قال حممد بن طاهر
كنت يوماً عند أيب نصر السجزي، فدق الباب، فقمت ففتحت، : مث قال إسحاق. السجزي أحفظ من مخسني مثل الصوري

: التما املقصود ؟ ق: قال! أنفقها كما ترى : فدخلت امرأة، وأخرجت كيساً فيه ألف دينار، فوضعته بني يدي الشيخ، وقالت

خرجت من سجستان : فأمرها بأخذ الكيس، وأن تنصرف، فلما انصرفت، قال. تتزوجين وال حاجة يل يف الزوج، لكن ألخدمك
  .بنية طلب العلم، ومىت تزوجت، سقط عين هذا االسم، وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئاً

، لكان أفضل، وملا قدح ذلك يف طلبه العلم، بل يكون كأنه يريد مىت تزوج للذهب، نقص أجره، وإال فلو تزوج يف اجلملة: قلت
  .قد عمل مبقتضى العلم، لكنه كان غريباً، فخاف العيلة، وأن يتفرق عليه حاله عن الطلب

وأئمتنا كسفيان، ومالك، واحلمادين، وابن عيينة، والفضيل، وابن املبارك، وأمحد بن : قال أبو نصر السجزي يف كتاب اإلبانة
، متفقون على أن اهللا سبحانه فوق العرش، وعلمه بكل مكان، وأنه يرتل إىل السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى، حنبل، وإسحاق
  .ويتكلم مبا شاء

  .تويف أبو نصر مبكة، يف احملرم سنة أربع وأربعني وأربع مئة

 أخربنا حممد بن أمحد القطيعي ببغداد وهو أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد، احلسيين بقراءيت عليه بالثغر، وهو أول حديث مسعته منه،



الذهيب-سري أعالم النبالء  3325  

أول حديث مسعته منه، أخربنا عبد احلق اليوسفي وهو أول حديث مسعته وأخربنا عبد اخلالق بن علوان ببعلبك، وعبد احلافظ بن 
و أول حديث مسعناه أخربنا جعفر بن أمحد السراج وه: أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا أمحد بن املقرب قاال: بدران بنابلس قاال

منه، أخربنا أبو نصر عبيد اهللا بن سعيد وهو أول حديث مسعته منه، أخربنا أبو يعلى املهليب وهو أول حديث مسعته منه، أخربنا أبو 
حامد بن بالل وهو أول حديث مسعته منه، حدثنا عبد الرمحن بن بشر وهو أول حديث مسعته منه، حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول 

ث مسعته من سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أيب قابوس؛ موىل لعبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن عبد اهللا بن عمرو، أن رسول حدي
  .الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا أهل األرض، يرمحكم من يف السماء: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  العالي باهللا

  .دريسيإدريس بن حيىي بن علي بن محود، العلوي اإل

  .أخرجته الرببر من السجن، وملكوه بعد مصرع جنا اخلادم، وبعد موت أخيه احلسن بن حيىي

    

وكان العايل فيه رقة ورمحة، لكنه قليل العقل، يقرب السفهاء، وال حيجب عنهم خطاياه، وكان سىيء التدبري، فمالت الرببر إىل 
، ولقبوه باملهدي، وصارت األندلس ضحكةً، ا أربعة كل واحد يدعى أمري حممد بن القاسم اإلدريسي، فملكوه باجلزيرة اخلضراء

وقام باجلزيرة ابنه القاسم بن حممد، ومل يتلقب . املؤمنني يف مسرية أربع ليال، مث مل يتم أمر املهدي، وفجأه املوت عن مثان بنني
وأربع مئة يف حياة أبيه، مث ردوا أباه إىل مالقة وغرناطة، مث وقام بعد العايل ولده حممد، مث مات مبالقة سنة مخس وأربعني . باخلالفة

  .قهرهم ملك إشبيلية املعتضد بن عباد، وزالت دولة اإلدريسية

  عبد اهللا بن الوليد

  .ابن سعد بن بكر، اإلمام املفيت، أبو حممد، األنصاري األندلسي املالكي، نزيل مصر

ل يف سنة أربع ومثانني، فأخذ السرية عن أيب حممد بن أيب زيد وكتاب الرسالة، مسع بقرطبة من إمساعيل بن إسحاق القطان، وارحت
  .وأخذ عن أيب احلسن القابسي، وأيب جعفر أمحد بن دمحون وأخذ مبكة عن أيب العباس بن بندار الرازي، وطائفة

  .وكان من كبار العلماء

د بن أمحد الرازي، ومجاعة لقيهم السلفي، ومسع السرية من أبو الفضل جعفر بن إمساعيل بن خلف، وأبو عبد اهللا حمم: حدث عنه
  .رجل عنه

  .اتفق أنه خرج يف آخر أيامه إىل الشام، فتويف به بعد أشهر، يف شهر رمضان، سنة مثان وأربعني وأربع مئة

  .وكان مولده يف سنة ستني وثالث مئة

  .وما رأيته روى بالشام شيئاً

  الخفاف
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  .لقاسم، عمر بن احلسني بن إبراهيم، البغدادي اخلفافالشيخ املسند الصدوق، أبو ا

  .مسع أبا حفص بن الزيات، وحممد بن املظفر، وأبا الفضل الزهري، ومجاعة

  .اخلطيب، وقاضي املرستان أبو بكر، ومجاعة: حدث عنه

  .تويف سنة مخسني وأربع مئة، وال بأس به

  حكم بن محمد

  .ندلس، أبو العاص، اجلذامي القرطيبابن حكم بن إفرانك، الشيخ املعمر، مسند األ

أيب بكر بن املهندس، وإبراهيم بن علي التمار، وعبد املنعم بن غلبون؛ وتال عليه، ويوسف بن أمحد بن الدخيل، وأيب : حدث عن
  .حممد ابن أيب زيد، وعباس بن أصبغ، وخلف بن القاسم، وهاشم بن حيىي، وعدة، ولقي بطليطلة عبدوس بن حممد

  .لته وحجه يف سنة إحدى ومثانني وثالث مئةوكانت رح

  .أبو مروان الطبين، واحلافظ أبو علي الغساين، ومجاعة: روى عنه

كان رجالً صاحلاً، ثقةً مسنداً، صلباً يف السنة، مشدداً على أهل البدع، عفيفاً ورعاً، صبوراً على القل، رافضاً للدنيا، : قال الغساين
ة حل مضاربة مع سفار، عاش بضعاً وتسعني سنة، تويف يف صدر ربيع اآلخر، سنة سبع وأربعني مهيناً ألهلها، يتمعش من بضيع

  .وأربع مئة

رأيت على نعش حكم يوم دفنه طيوراً ترفرف مل تعهد بعد؛ كالذي رئي على نعش أيب عبد اهللا بن : وقال عبد الرمحن بن خلف
  .الفخار

  الناصحي

  .حلسني، الناصحي احلنفي، اخلراساينقاضي القضاة، أبو حممد، عبد اهللا بن ا

  .بشر بن أمحد اإلسفراييين: روى عن

  .وطال عمره، وعظم قدره، وكان قاضي السلطان حممود بن سبكتكني

  .تويف سنة سبع وأربعني وأربع مئة

  .حدث عنه طائفة

  ابن مسكين

  . املصري الشافعياإلمام الفقيه، أبو احلسن؛ عبد امللك بن عبد اهللا بن حممود بن صهيب بن مسكني،

أبيض بن حممد الفهري صاحب النسائي، وعبيد اهللا بن حممد بن أيب غالب البزاز، وحممد بن القاسم بن أيب هريرة، : حدث عن
  .وقاضي أذنه أيب احلسن األنطاكي، وابن املهندس
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  .وكان يعرف أيضاً بالزجاج

  .روى عنه طائفة، آخرهم أبو عبد اهللا الرازي

  الغندجاني

  .أبو أمحد؛ عبد الوهاب بن حممد بن موسى، الغندجاينالشيخ 

  .راوي تاريخ البخاري عن احلافظ أمحد بن عبدان، ويروي أيضاً عن املخلص، وغريه

  .أبو الفضل بن خريون، واملبارك بن الطيوري، وأبو الغنائم النرسي، وآخرون: روى عنه

  .قاًحدث بالتاريخ بعضه بقوله، وأرجو أن يكون صدو: قال اخلطيب

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة سبع وأربعني وأربع مئة

  ابن المعتز

  .الشيخ أبو احلسن؛ عبيد اهللا بن املعتز بن منصور بن عبد اهللا بن محزة، النيسابوري، راوي األجزاء األربعة من حديث علي بن حجر

  .صبهان وبالريأيب الفضل بن خزمية، وأيب الفضل الفامي، وأيب بكر اجلوزقي، وحدث بأ: مسع من

  .أبو علي احلداد، وإسحاق الراشتيناين، وحممد بن عبد اهللا بن خوروست: روى عنه

    

  .تويف سنة سبع وأربعني وأربع مئة؛ وهو أخو منصور شيخ إمساعيل بن املؤذن

  الباقالني

  .الشيخ اإلمام الصادق، أبو احلسن، علي بن إبراهيم بن عيسى، البغدادي الباقالين املقرىء

  .ع أبا بكر بن مالك القطيعي، وحسينك بن علي التميمي، وحممد ابن إمساعيل الوراقمس

  .كتبنا عنه، وكان ال بأس به، مات يف سنة مثان وأربعني وأربع مئة: قال اخلطيب

 بن اخلطيب، وابن ماكوال، وابن خريون، وأبو الغنائم النرسي، وقاضي املرستان أبو بكر األنصاري، ومسدد: حدث عنه: قلت
  .حممد بن علكان اجليزي، وطائفة سواهم

  .وهو راوي أمايل القطيعي والوراق

  ابن حمدان

  .اإلمام احلافظ الثبت، أبو طاهر؛ حممد بن أمحد بن علي بن محدان، خراساين رحال

 احلسني اخلفاف، صحب احلاكم ابن البيع، وخترج به، ومسع من احلافظ أيب بكر اجلوزقي، وأيب بكر حممد بن حممد الطرازي، وأيب
وجعفر بن فناكي بالري، وأمحد بن علي السليماين احلافظ ببيكند، وحممد ابن أمحد الغنجار، وأبا سعد اإلدريسي بسمرقند، وعلي 
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  .بن حممد بن عمر املالكي بالري، وأبا الفضل حممد بن احلسني احلدادي مبرو

  .طرق حديث الطري: وله تواليف منها

  .د بن أمحد بن احلسني النيسابوري، يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئةأبو سعيد حمم: مسع منه

  .مل أقع بوفاته، وقد سقت له يف تذكرة احلفاظ حديثاً من االس السلماسية

أخربنا حممد بن عبد الواحد، أخربنا حممد بن مكي، أخربنا حممد بن أيب : وأخربنا سليمان وحممد، ابنا محزة مساعاً من األول، قاال
كر احلافظ، أخربنا حممد بن طاهر، أخربنا حممد بن عبد الواحد بالري، أخربنا حممد بن أمحد بن علي بن محدان، أخربنا حممد بن ب

مكي، أخربنا حممد بن يوسف، حدثنا حممد بن إمساعيل، حدثنا حممد، حدثنا حممد ابن وهب، حدثنا حممد بن حرب، حدثنا حممد 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف بيتها : زهري، عن عروة، عن زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمةبن الوليد الزبريي، أخربنا ال

  .استرقوا هلا فإن ا النظرة: جاريةً يف وجهها سفعة، فقال

  .غريب فرد، مسلسل باحملمدين، وهم مخسة عشرة نفساً

  الطفال

ن احلسني بن حممد بن احلسني بن أمحد بن السري، النيسابوري، مث الشيخ اإلمام الثقة املقرىء، مسند مصر، أبو احلسن؛ حممد ب
  .املصري البزاز التاجر، املعروف بابن الطفال

  .ولد سنة تسع ومخسني وثالث مئة

القاضي أيب الطاهر الذهلي، وأيب احلسن بن حيويه النيسابوري، واحلسن بن رشيق، وأمحد بن حممد بن سلمة اخلياش، : حدث عن
  . بن أمحد بن أيب حممد بن قتيبة، وأمحد بن حممد بن هارون األسواين، وأيب الطيب العباس بن أمحد اهلامشي، ومجاعةوعبد الواحد

سهل بن بشر اإلسفراييين، وأبو صادق مرشد بن حيىي املديين، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي، واخلفرة بنت مبشر : حدث عنه
  .بن فاتك، وآخرون

  .مات يف صفر سنة مثان وأربعني وأربع مئة.  مبصر من مشاهري الرواة، ومن الثقات األثباتكان: قال السلفي

  .مسع الرازي منه مجلةً وافرة. وماتت اخلفرة يف سنة مثان وعشرين ومخس مئة

  العادل

  .الوزير الكبري، امللقب بالعادل، أبو عبد اهللا؛ عبد الرحيم بن حسني

  . كاليجار، وكان مسحاً جواداً، مهيباً، عسوفاً، سفاكاً للدماءوزر للملك الرحيم أيب نصر بن أيب

تنمر له أبو نصر، فأهلكه؛ طلبه إىل داره وقد حفر له جباً، وبسط عليه حصريةً، فتردى فيه، وطم عليه، وذلك يف رمضان سنة سبع 
  .وأربعني وأربع مئة

  الخليلي
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بن أمحد بن اخلليل، اخلليلي القزويين، مصنف كتاب اإلرشاد يف معرفة القاضي العالمة احلافظ، أبو يعلى، اخلليل بن عبد اهللا 
  .مسعنا املنتخب. احملدثني، وهو كتاب كبري انتخبه احلافظ السلفي

علي بن أمحد بن صاحل القزويين، وحممد بن إسحاق الكيساين، والقاسم بن علقمة، وأيب حفص عمر بن إبراهيم الكتاين، : مسع من
  . وأيب احلسني اخلفاف القنطري، وحممد بن سليمان ابن يزيد الفامي، وأيب عبد اهللا احلاكم، وعدد كثريوأيب طاهر املخلص،

أيب بكر بن املقرىء، وأيب حفص بن شاهني، ومسند الكوفة علي بن عبد الرمحن البكائي كتب إليه من : وروى باإلجازة عن
  .الكوفة، واحلافظ أيب أمحد الغطريفي؛ أجاز له من جرجان

  .وطال عمره، وعال إسناده

  .شيخه أبو بكر بن الل، وولده أبو زيد واقد بن اخلليل، وإمساعيل بن ماكي، وآخرون: حدث عنه

    

وكان ثقةً حافظاً، عارفاً بالرجال والعلل، كبري الشأن، وله غلطات يف إرشاده، قرأناه على أيب علي بن اخلالل، عن اهلمداين، عن 
  .السلفي، عن ابن ماك، عنه

  .فعرف له ذلك. حممد بن أيب حفصة: وحكى أنه حضر عند احلاكم، فسأله عن أيب سلمة، عن الزهري، ما امسه ؟ فتفكر، وقال

  .وكان من أبناء الثمانني. تويف أبو يعلى بقزوين يف آخر سنة ست وأربعني وأربع مئة

، والرئيس احملدث أبو الفضل أمحد بن حممد بن أيب وفيها مات شيخ القراء أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم األهوازي بدمشق
عمرو بن أيب الفرايت بنيسابور، والعالمة أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن التيمي األصبهاين؛ ابن اللبان، ومسند دمشق 

 عبد الرمحن بن احلسن بن الصدر أبو احلسني حممد ابن العفيف عبد الرمحن بن أيب نصر التميمي، ومقرىء األندلس أبو القاسم
  .سعيد القرطيب

أخربنا احلسن بن علي اليونسي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أمحد ابن حممد احلافظ، أخربنا إمساعيل بن عبد اجلبار بقزوين، أخربنا 
 حممد بن الصباح، أخربنا أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا، أخربنا أمحد بن حممد الزاهد، أخربنا عبد امللك بن عدي، حدثنا احلسن بن

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، صلى م صالة : الشافعي، حدثنا حيىي ابن سليم، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
  .الكسوف ركعتني، كل ركعة بركوعني وسجدتني

ة القزويين، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، أخربنا احلسن بن عبد الرزاق، حدثن علي ابن إبراهيم بن سلم: إىل أيب يعلى قال: وبه
حدثين أيب، حدثين سليمان بن داود اهلامشي، حدثنا الشافعي مثله، تفرد به اإلمام الشافعي، واإلمام أمحد قد أخذ عن حيىي بن سليم 

  .الطائفي، وروى عن رجل، عن آخر، عنه

  أبو الطيب الطبري

  . الطيب؛ طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر، الطربي الشافعي، فقيه بغداداإلمام العالمة، شيخ اإلسالم، القاضي أبو

  .ولد سنة مثان وأربعني وثالث مئة بآمل

أيب أمحد بن الغطريف جزءاً تفرد يف الدنيا بعلوه، وبنيسابور من مفقهه أيب احلسن املاسرجسي، وببغداد من : ومسع جبرجان من
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  .مر السكري، واملعاىف اجلريريالدارقطين، وموسى بن عرفة، وعلي بن ع

  .واستوطن بغداد، ودرس وأفىت وأفاد، وويل قضاء ربع الكرخ بعد القاضي الصيمري

: سرت إىل جرجان للقاء أيب بكر اإلمساعيلي، فقدمتها يوم اخلميس، فدخلت احلمام، ومن الغد لقيت ولده أبا سعد، فقال يل: وقال

مات : فلما كان بكرة السبت، غدوت، فإذا الناس يقولون. ء غداً لتسمع منهجتي: الشيخ قد شرب دواًء ملرض، وقال يل
  .اإلمساعيلي

كان شيخنا أبو الطيب ورعاً، عاقالً، عارفاً باألصول والفروع، حمققاً، حسن اخللق، صحيح املذهب، اختلفت إليه، : قال اخلطيب
  .وعلقت عنه الفقه سنني

فلما طال ذلك عليه، . اآلن أصلحه: صلحه، فمطله، وبقي كلما جاء، نقعه يف املاء، وقالإن أبا الطيب دفع خفاً له إىل من ي: قيل
  .إمنا دفعته إليك لتصلحه ال لتعلمه السباحة: قال

ومسعت . أبو الطيب الطربي أفقه من أيب حامد اإلسفراييين: مسعت حممد بن أمحد املؤدب، مسعت أبا حممد البايف يقول: قال اخلطيب
  .أبو الطيب أفقه من أيب حممد البايف: ولأبا حامد يق

ومل ؟ وما : قال! لقد متعت جبوارحك أيها الشيخ : قلت للقاضي أيب الطيب شيخنا وقد عمر: قال القاضي ابن بكران الشامي
  .أو كما قال. عصيت اهللا بواحدة منها قط

: أرأيت من روى أنك قلت: يا رسول اهللا: النوم، فقلترأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : مسعنا أبا الطيب يقول: قال غري واحد

  .نعم: نضر اهللا امرءاً مسع مقاليت، فوعاها، أحق هو ؟ قال

    

ومنهم شيخنا وأستاذنا القاضي أبو الطيب، تويف عن مئة وسنتني، مل خيتل عقله، وال تغري فهمه، يفيت : قال أبو إسحاق يف الطبقات
تفقه بآمل على أيب علي الزجاجي صاحب أيب . أ، ويقضي، ويشهد وحيضر املواكب إىل أن ماتمع الفقهاء، ويستدرك عليهم اخلط

وقرأ على أيب سعد بن اإلمساعيلي، وأيب القاسم بن كج جبرجان، مث ارحتل إىل أيب احلسن املاسرجسي، وصحبه . العباس بن القاص
شرح خمتصر املزين، وصنف . ، وأشد حتقيقاً، وأجود نظراً منهأربع سنني، وحضر جملس أيب حامد، ومل أر فيمن رأيت أكمل اجتهاداً

يف اخلالف واملذهب واألصول واجلدل كتباً كثرية، ليس ألحد مثلها، الزمت جملسه بضع عشرة سنةً، ودرست أصحابه يف مسجده 
  .سنني بإذنه، ورتبين يف حلقته، وسألين أن أجلس للتدريس يف سنة ثالثني وأربع مئة، ففعلت

  .ومنها أن الكافر إذا صلى يف دار احلرب، فصالته إسالم.  من وجوه أيب الطيب يف املذهب أن خروج املين ينقض الوضوء:قلت

اخلطيب، وأبو إسحاق، وابن بكران، وأبو حممد بن اآلبنوسي، وأمحد بن احلسن الشريازي، وأبو سعد بن : حدث عنه: قلت
 بن حممد بن حممد بن أمحد العكربي، وأبو العز بن كادش، وأبو املواهب أمحد بن الطيوري، وأبو علي بن املهدي، وأبو نصر حممد

  .حممد بن ملوك، وهبة اهللا بن احلصني، وأبو بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري، وخلق كثري

  .مات صحيح العقل، ثابت الفهم، يف ربيع األول، سنة مخسني وأربعمئة، وله مئة وسنتان رمحه اهللا: قال اخلطيب

بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء السابع عشر من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء الثامن عشر وأوله ترمجة السعدي من الطبقة الرابعة 
  عشرينوال



الذهيب-سري أعالم النبالء  3331  

  

  الجزء الثامن عشر

  الطبقة الرابعة والعشرون

  السعدي

 البغدادي، الفقيه الشافعي، نزيل مصر، وراوي اإلمام البارع، القاضي، أبو الفضل، حممد بن أمحد بن عيسى بن عبد اهللا السعدي
  .معجم الصحابة للبغوي، عن ابن بطة العكربي

ومسع أبا الفضل الزهري، وموسى بن حممد بن جعفر السمسار، وأبا بكر بن شاذان، وأبا طاهر املخلص، وابن زنبور، ومسع أبا عبد 
  .بصيدا، وحامد بن إدريس باملوصل، وأبا مسلم الكاتب مبصراهللا اجلعفي اهلرواين وغريه بالكوفة، وأبا احلسني بن مجيع 

  .وأملى جمالس، وأشغل، وهو من تالمذة أيب حامد اإلسفراييين

. سهل بن بشر اإلسفراييين، وعلي بن مكي األزدي، وأبو نصر الطريثيثي، وحممد بن أمحد أبو عبد اهللا الرازي، وآخرون: حدث عنه

  .غين، ومات قبله بدهروقد كتب عنه شيخه احلافظ عبد ال

  .يف شوال سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، يف عشر الثمانني: مات أبو الفضل السعدي يف شعبان، وقيل

  النوقاني

الفضل : اإلمام أبو منصور؛ حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر، راوي سنن الدارقطين عنه، مسعه منه بفوت قليل معني يف النسخة
لعطار بنيسابور، يف سنة أربعني وأربع مئة، والفوت جزآن، فسمعهما من أيب عثمان الصابوين بإجازته من ابن حممد األبيوردي ا

  .الدارقطين

  .مات سنة مثان وأربعني وأربع مئة. كان ثقةً، فاضالً، مكثراً: قال أبو سعد السمعاين

  ابن المأموني

  .عرف بابن املأموينالقاسم بن حممد بن هشام الرعيين، السبيت، املالكي، الفقيه، 

عبد الرحيم بن العجوز، وأيب عبد اهللا بن الشيخ، وأيب حممد الباجي، وحج، ومسع مبصر من احلافظ عبد الغين، وعبد : أخذ عن
  .الوهاب ابن منري

  .تصدر باملرية لإلقراء والفقه

  .لده حجاجأبو املطرف الشعيب، وأبو بكر بن صاحب األحباس القاضي، وغامن املالقي، وو: روى عنه

  .تويف سنة مثان وأربعني وأربع مئة

  : ولده
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  حجاج بن القاسم

  .احلافظ، احملدث، أبو حممد

  .مسع من أيب ذر اهلروي، وأيب بكر املطوعي

  .وحدث بصحيح البخاري

  .وكان رأس العلماء باملرية، مث حتول إىل سبتة

  .اسم بن العجوزالقاضي أبو حممد بن منصور، وأبو علي بن طريف، وأبو الق: روى عنه

  .ذكرته تبعاً لألب. تويف سنة إحدى ومثانني وأربع مئة

  منصور بن عمر

  .ابن علي، العالمة أبو القاسم، البغدادي، الكرخي، الشافعي

ومنهم شيخنا أبو القاسم الكرخي، تفقه على أيب حامد اإلسفراييين، وله عنه تعليقة، : ذكره أبو إسحاق يف طبقات الفقهاء فقال
  .يف املذهب كتاب الغنية، ودرس ببغدادوصنف 

    

  .وحدث عن أيب طاهر املخلص، وأيب القاسم الصيدالين: قلت

  .هو من أهل كرخ جدان، تويف يف مجادى اآلخرة، سنة سبع وأربعني وأربع مئة: روى عنه اخلطيب، وقال

  الخوارزمي

  .، الضرير، أحد أئمة املذهب ببغداد، وتلميذ الشيخ أيب حامدالعالمة أبو سعيد، أمحد بن حممد بن علي بن منري اخلوارزمي الشافعي

كتبت عنه، . عبيد اهللا بن أمحد الصيدالين: روى عن. درس وأفىت، ومل يكن بعد القاضي أيب الطيب أحد أفقه منه: قال اخلطيب
  .وتويف يف صفر سنة مثان وأربعني وأربع مئة، وكان يقدم على منصور الكرخي، وأيب نصر النابيت

  ابن مأمون

الشيخ العامل، األديب، الصادق، أبو غامن، محيد بن املأمون بن محيد بن رافع القيسي، اهلمذاين، النحوي، راوي كتاب األلقاب عن 
  .مؤلفه أيب بكر الشريازي

ري الرازي، وروى أيضاً عن أيب بكر بن الل، وأمحد بن تركان، وعلي بن أمحد البيع، وأيب عمر بن مهدي، وأمحد بن حممد البص
  .وأيب احلسن بن جهضم، وعدة

ما أدركته، وحدثنا عنه أبو الفضل القومساين، وابن ممان، وأمحد بن عمر البيع، وعامة مشاخيي، ومسع منه كهولنا، : قال شريويه
  .وهو صدوق، مات يف ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة

  .وأجاز لعبد املنعم بن القشريي: قلت
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  ابن مسرور

  .لشيخ اإلمام، الصاحل القدوة، الزاهد، مسند خراسان، أبو حفص؛ عمر بن أمحد بن عمر بن حممد بن مسرور النيسابوريا

مسع أبا عمرو إمساعيل بن جنيد، وبشر بن أمحد اإلسفراييين، وأبا سهل الصعلوكي، وحسني بن علي التميمي، وأبا عمرو بن محدان، 
 حممد البالوي، وحممد بن حسني السمسار، وحممد بن أمحد احملمودي، وأبا نصر بن أيب مروان واحلافظ أبا أمحد احلاكم، وأمحد بن

الضيب، وحممد بن عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه، وأبا بكر بن مهران املقرئ، وأمحد بن حممد البحريي، وأمحد بن إبراهيم العبدوي، 
  .بن حممد بن مسعان، وعدةوحممد بن الفضل بن حممد بن خزمية، وأبا منصور حممد 

عبيد اهللا بن أيب القاسم القشريي، وأمحد بن علي بن سلمويه، وسهل بن إبراهيم املسجدي، وأبو عبد اهللا حممد بن : حدث عنه
  .الفضل الفراوي، وإمساعيل بن أيب بكر القارئ، ومتيم بن أيب سعيد اجلرجاين، وهبة اهللا بن سهل السيدي، وآخرون

هو أبو حفص املاوردي، الفامي، الزاهد، الفقيه، كان كثري العبادة، وااهدة، وكان املشايخ يتربكون : بن إمساعيلقال عبد الغافر 
  .بدعائه

  .عاش تسعني سنةً، وتويف يف ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة، رمحه اهللا

  القادسي

  . القادسي، مث البغدادي البزازالشيخ املعمر، أبو عبد اهللا؛ احلسني بن أمحد بن حممد بن حبيب

  .أيب بكر القطيعي، وأيب بكر الوراق، وأيب بكر بن شاذان: أملى جمالس جبامع املنصور عن

كان يسمع لنفسه، وله مساع صحيح، منه جزء الكدميي، وجزء من حديث القعنيب، وأجزاء من : أبو الغنائم النرسي، وقال: وعنه
  .مسند اإلمام أمحد، مسعنا منه

  .وقع لنا جزء الكدميي من طريق أُيب عنه: قلت

أرين أصلك عن القطيعي، : حضرته يوماً، وطالبته بأصوله، فدفع إيل عن ابن شاذان وغريه أصوالً صحيحة، فقلت: وقال اخلطيب
اً إال بعد أن حتضر ال ترو ها هنا شيئ: فقلت. أنا ال يشك يف مساعي من القطيعي، مسعنا منه خايل هبة اهللا املفسر املسند كله: فقال

منعتين النواصب أن أروي يف جامع : فانقطع، ومضى إىل مسجد براثا، فأملى فيه، وكانت الرافضة جتتمع هناك، فقال هلم. أصولك
مث اجتمع عليه يف مسجد الشرقية الروافض، وهلم إذ ذاك قوة، ومحيتهم ظاهرة، فأملى عليهم العجائب . املنصور فضائل أهل البيت

  .ضوعات يف الطعن على السلفمن املو

  .مات يف ذي القعدة سنة سبع وأربعني وأربع مئة: قلت

  .ومات يف العام قبله

  أحمد بن محمد بن عبدوس الزعفراني
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  .أبو احلسن؛ أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدوس الزعفراين املؤدب ببغداد

  .القطيعي، وابن ماسي: روى عن

  .ح، وعاش تسعاً ومثانني سنةكتبت عنه من مساعه الصحي: قال اخلطيب

  األهوازي

  .قد ذكرته يف التاريخ، ويف طبقات القراء، ويف ميزان االعتدال مستوىفً، فلنذكره ملخصاً

كان رأساً يف القراءات، معمراً، بعيد الصيت، صاحب حديث ورحلة وإكثار، وليس باملتقن له، وال اود، بل هو حاطب ليل، 
  .د تكلم فيه ويف دعاويه تلك األسانيد العاليةومع إمامته يف القراءات فق

    

  .وهو الشيخ اإلمام، العالمة، مقرئ اآلفاق، أبو علي، احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز األهوازي، نزيل دمشق

  .ولد سنة اثنتني وستني وثالث مئة

 قرأ على اُألشناين، والقاسم املطرز وذكر أنه تال لقالون وزعم أنه تال على علي بن احلسني الغضائري جمهول ال يوثق به، ادعى أنه
يف سنة مثان وسبعني وثالث مئة باألهواز على حممد بن حممد بن فريوز، عن احلسن بن احلباب، وأنه قرأ على شيخ، عن أيب بكر بن 

  .سيف، وعلى الشنبوذي، وأيب حفص الكتاين، ومجاعة، قبل التسعني وثالث مئة

وحلق بدمشق عبد الوهاب الكاليب، وأنه . أمحد املرجي؛ صاحب أيب يعلى، ومن املعاىف اجلريري، والكتاين، وعدةومسع من نصر بن 
مسع مبصر من أيب مسلم الكاتب، ويروي العايل والنازل، وخطه رديء الوضع، مجع سريةً ملعاوية، ومسنداً يف بضعة عشر جزءاً، 

  .حشاه باألباطيل السمجة

غالم اهلراس، وأمحد بن أيب األشعث السمرقندي، وأبو احلسن املصيين، وعتيق الردائي، وأبو الوحش سبيع ابن تال عليه اهلذيل، و
  .قرياط، وخلق

اخلطيب، والكتاين، والفقيه نصر املقدسي، وأبو طاهر احلنائي، وأبو القاسم النسيب ووثقه، وباإلجازة أبو سعد بن : وحدث عنه
  .الطيوري

وكان ينال .  الصفات؛ فيه كذب، ومما فيه حديث عرق اخليل، وتلك الفضائح، فسبه علماء الكالم وغريهموألف كتاباً طويالً يف
  .من ابن أيب بشر، وعلق يف ثلبه، واهللا يغفر هلما

ومسعت أبا احلسن بن . كان على مذهب الساملية؛ يقول بالظاهر، ويتمسك باألحاديث الضعيفة اليت تقوي رأيه: قال ابن عساكر
ملا ظهر من أيب علي اإلكثار من الروايات يف القراءات ام، فسار رشأ بن نظيف، وابن الفرات، وقرؤوا : س، عن أبيه، قالقبي

ببغداد على الذين روى عنهم األهوازي، وجاؤوا، فمضى إليهم أبو علي، وسأهلم أن يروه اإلجازات، فأخذها، وغري أمساء من مسى 
  .أقرأ عليه للعلم، وال أُصدقه يف حرف: القرآن، فلم يفتضح، وعوتب رجل يف القراءة عليه، فقالليستر دعواه، فعادت عليه بركة 

لو سلم من الروايات يف : من بدمشق ؟ فذكرت منهم األهوازي، فقال: اجتمعت بة اهللا الاللكائي، فسألين: قال عبد العزيز الكتاين
  .القراءات
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وممن .  وصنف الكثري يف القراءات ويف أسانيدها، له غرائب يذكر أنه أخذها روايةً وتالوةًوكان مكثراً من احلديث،: مث قال الكتاين
  .وهاه ابن خريون

وكان واسع الرواية، حافظاً ضابطاً، أقرأ دهراً : قال. أخذ القراءات عرضاً ومساعاً من أصحاب ابن شنبود، وابن جماهد: وقال الداين
  .بدمشق

  . القراءاتيف نفسي أمور من علوه يف: قلت

  .األهوازي متهم: وقال ابن عساكر عقيب حديث كذب

احلديث أنبأين به ابن أيب اخلري، عن ابن بوش، عن أمحد ابن عبد اجلبار، عن األهوازي، حدثنا أمحد بن علي األطرابلسي، عن : قلت
ن أيب رزين، عن النيب صلى اهللا عليه عبد اهللا بن احلسن القاضي، عن البغوي، عن هدبة، عن محاد بن سلمة، عن وكيع بن عدس، ع

  .رأيت ريب مبىن على مجل أورق، عليه جبة: وسلم قال

ال يستبعدن جاهل كذب األهوازي فيما أورده من تلك احلكايات، فقد كان من أكذب : وقال ابن عساكر يف تبيني كذب املفتري
  .الناس فيما يدعي من الروايات يف القراءات

. قد عرب رجل كذاب: كنت عند رشإ بن نظيف يف داره على باب اجلامع، فاطلع منها، وقال: لحيوقال حممد بن طاهر امل

  .فاطلعت، فوجدته األهوازي

  .أبو علي األهوازي كذاب يف القراءات واحلديث مجيعاً: قال لنا أبو بكر اخلطيب: وقال عبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي

ء، أما وضع حروف أو متون فحاشا وكال، ما أُجوز ذلك عليه، وهو حبر يف القراءات، يريد تركيب اإلسناد، وادعاء اللقا: قلت
تلقى املقرئون تواليفه ونقله للفن بالقبول، ومل ينتقدوا عليه انتقاد أصحاب احلديث، كما أحسنوا الظن بالنقاش، وبالسامري، 

  .وطائفة راجوا عليهم

  . ست وأربعني وأربع مئةتويف أبو علي ساحمه اهللا يف رابع ذي احلجة سنة

  األزجي

  .الشيخ اإلمام، احملدث املفيد، أبو القاسم؛ عبد العزيز بن علي ابن أمحد بن الفضل بن شكر البغدادي األزجي

ابن كيسان، وأيب عبد اهللا العسكري، وأيب احلسن ابن لؤلؤ، وأيب سعيد احلريف، وعبد العزيز اخلرقي، وحممد ابن : مسع الكثري من
  .وعين باحلديث. رجرائي املفيد، وابن املظفر، والدارقطين، وخلقأمحد اجل

    

اخلطيب، والقاضي أبو يعلى، وعبد اهللا بن سبعون القريواين، واحلسني بن علي الكاشغري، ومحد بن إمساعيل اهلمذاين، : روى عنه
  .واملبارك بن الطيوري، وخلق

  .له مصنف يف الصفات مل يهذبه

وتويف يف شعبان سنة أربع وأربعني . مولده يف سنة ست ومخسني وثالث مئة. ، وكان صدوقاً كثري الكتابكتبنا عنه: قال اخلطيب
  .وأربع مئة
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  عبد الغافر بن محمد

  .ابن عبد الغافر بن أمحد بن حممد بن سعيد؛ الشيخ، اإلمام، الثقة، املعمر، الصاحل، أبو احلسني الفارسي مث النيسابوري

  .الث مئةولد سنة نيف ومخسني وث

وحدث عن . أيب أمحد حممد بن عيسى بن عمرويه اجللودي بصحيح مسلم، مسعه منه سنة مخس وستني وثالث مئة: وحدث عن
اإلمام أيب سليمان اخلطايب بغريب احلديث له، وحدث عن بشر بن أمحد اإلسفراييين، وإمساعيل بن عبد اهللا بن ميكال، وكان ميكنه 

  .، وأيب عمرو بن مطر، وطائفةالسماع من أيب عمرو بن جنيد

نصر بن احلسن التنكيت، وأبو عبد اهللا احلسني بن علي الطربي، وعبيد اهللا بن أيب القاسم القشريي، وعبد الرمحن بن أيب : حدث عنه
  .عثمان الصابوين، وحممد بن الفضل الصاعدي الفراوي، وإمساعيل بن أيب بكر القاري، وفاطمة بنت زعبل العاملة، وآخرون

هو الشيخ اجلد، الثقة، األمني، الصاحل، الصني، الدين، احملظوظ من الدنيا : قال حفيده احلافظ عبد الغافر بن إمساعيل بن عبد الغافر
والدين، امللحوظ من احلق تعاىل بكل نعمى، كان يذكر أيام أيب سهل الصعلوكي، ويذكره، وما مسع منه شيئاً، ومسع من اخلطايب 

 حني قدم نيسابور، ومل تكن مسموعاته إال ملء كمني من الصحيح والغريب، وأعداد قليلة من املتفرقات من بسبب نزوله عندهم
األجزاء، ولكنه كان حمظوظاً جمدوداً يف الرواية، حدث قريباً من مخسني سنةً منفرداً عن أقرانه، مذكوراً، مشهوراً يف الدنيا، مقصوداً 

، وقد قرأ عليه احلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ صحيح مسلم نيفاً وثالثني مرة، وقرأه عليه من اآلفاق، مسع منه األئمة والصدور
استكمل مخساً وتسعني سنة، وطعن يف السادسة . أبو سعد البحريي نيفاً وعشرين مرة، هذا سوى ما قرأه عليه املشاهري من األئمة

 مكرماً يف مروءة وحشمة إىل أن تويف رمحه اهللا تعاىل يف خامس شوال والتسعني، وأحلق األحفاد باألجداد، وعاش يف النعمة عزيزاً
  .سنة مثان وأربعني وأربع مئة بنيسابور

وفيها مات شيخ الشافعية مع القاضي أيب الطيب، أبو سعيد أمحد بن حممد بن منري اخلوارزمي الضرير، والفقيه عبد اهللا بن الوليد 
سرور، وعلي بن إبراهيم الباقالين، وأبو احلسن بن الطفال، والزاهد حممد بن احلسني ابن األندلسي مبصر، والزاهد أبو حفص بن م

  .الترمجان بغزة، وأبو بكر حممد بن عبد امللك بن بشران، واملفيت أبو الفرج حممد ابن عبد الواحد الدارمي الشافعي

  الخوالني

د الرمحن بن عثمان بن سعيد بن غلبون اخلوالين، القرطيب؛ والد املسند اإلمام احملدث، الثبت، أبو عبد اهللا؛ حممد بن عبد اهللا بن عب
  .أيب عبد اهللا أمحد بن حممد

  .كان أحد علماء األثر بقرطبة

أبيه، وعمه أيب بكر، وأيب حممد بن أسد، وأمحد بن القاسم التاهريت، وأيب عمر بن اجلسور، وأيب عمر أمحد بن عبد اهللا : حدث عن
  .اهللا بن أيب زمنني، وأيب املطرف بن فطيس، وخلقالباجي، وأيب عبد 

  .روى عنه ولده ومجاعة. عاش ستاً وسبعني سنة. وكان معنياً باحلديث ومجعه، ثقةً ثبتاً، صيناً، خرياً

  .تويف سنة مثان وأربعني
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  ابن الصباغ

  .مفيت الشافعية، أبو طاهر؛ حممد بن عبد الواحد بن حممد البغدادي، البيع، ابن الصباغ

  .مسع أبا حفص بن شاهني، واملعاىف بن طرارا، وابن حبابة، وعدة

  .وتفقه بالشيخ أيب حامد

  .وتفقه عليه ولده أبو نصر؛ صاحب الشامل

  .كتبنا عنه، وكان ثقة، له حلقة للفتوى، مات يف ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة: قال اخلطيب

  .وروى عنه أُيب النرسي: قلت

  أبو العالء

    

هو الشيخ العالمة، شيخ اآلداب، أبو العالء؛ أمحد بن عبد اهللا بن سليمان بن حممد بن سليمان بن أمحد بن سليمان بن داود بن 
مطهر بن زياد ابن ربيعة بن احلارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم بن النعمان ويلقب بالساطع جلماله ابن عدي بن عبد 

مية بن تيم اهللا؛ الذي هو جمتمع تنوخ بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلاف غطفان بن عمرو بن بريح بن جذ
ابن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر؛ وهو هود عليه 

  .صاحب التصانيف السائرة، واملتهم يف حنلتهالسالم، القحطاين، مث التنوخي املعري األعمى، اللغوي، الشاعر، 

  .ولد يف سنة ثالث وستني وثالث مئة

وأضر باجلدري وله أربع سنني وشهر؛ سالت واحدة، وابيضت اليمىن، فكان ال يذكر من األلوان إال األمحر، لثوب أمحر ألبسوه إياه 
  .وقد جدر، وبقي مخساً وأربعني سنة ال يأكل اللحم تزهداً فلسفياً

ان قنوعاً متعففاً، له وقف يقوم بأمره، وال يقبل من أحد شيئاً، ولو تكسب باملديح، حلصل ماالً ودنيا، فإن نظمه يف الذروة، يعد وك
  .مع املتنيب والبحتري

  .مسع جزءاً من حيىي بن مسعر، رواه عن أيب عروبة احلراين

  .وأخذ األدب عن بين كوثر، وأصحاب ابن خالويه، وكان يتوقد ذكاء

ومن أردإ تواليفه رسالة الغفران يف جملد، قد احتوت على مزدكة وفراغ، ورسالة املالئكة، ورسالة الطري على ذلك األمنوذج، 
  .وديوانه سقط الزند مشهور، وله لزوم ما ال يلزم من نظمه، وكان إليه املنتهى يف حفظ اللغات

تاز بالالذقية، فرتل ديراً به راهب متفلسف، فدخل كالمه يف مسامع ارحتل يف حدود األربع مئة إىل طرابلس وا كتب كثرية، واج
تاب من ذلك : ويقال. أيب العالء، وحصلت له شكوك مل يكن له نور يدفعها، فحصل له نوع احنالل دل عليه ما ينظمه ويلهج به

  .وارعوى

  .وقد سارت الفضالء إىل بابه، وأخذوا عنه
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  .مد بن عبد اهللا بن سعد النحويوكان أخذ اللغة عن أبيه، وحبلب عن حم

  .وكانت غلته يف العام حنو ثالثني ديناراً، أفرز منها نصفها ملن خيدمه

وكان غذاؤه العدس وحنوه، وحلواه التني، وثيابه القطن، وفراشه لباد وحصري بردي، وفيه قوة نفس، وترك للمنن، عورض يف وقفه، 
  .دث ا بسقط الزندفسافر إىل بغداد يتظلم يف سنة تسع وتسعني، وح

كان حيفظ كل ما مر بسمعه، ويالزم بيته، ومسى نفسه رهن احملبسني؛ للزومه مرتله وللعمى، وقال الشعر يف حداثته، وكان : يقال
  .ميلي تصانيفه على الطلبة من صدره

ألك : يتشفع، فأكرمه، وقالخرج صاحل بن مرداس ملك حلب، فنازل املعرة حياصرها، ورماها باانيق، فخرج إليه أبو العالء 
خذ "األمري أطال اهللا بقاءه كالسيف القاطع، المن مسه، وخشن حده، وكالنهار املاتع قاظ وسطه، وطاب أبرداه : حاجة ؟ قال

ياتاً، وترحل فأنشده على البديه أب. قد وهبتك املعرة، فأنشدنا من شعرك: األعراف فقال" العفْو وأْمر بالعرِف وأَعِرض عن اجلاهلني
  .صاحل

فأكل مرةً دبساً، فنقط على صدره منه، فلما . األعمى عورة، والواجب استتاره: كان أليب العالء خلوة يدخلها لألكل، ويقول
فعجبوا من ذكائه، وكان يعتذر . نعم، لعن اهللا النهم: أكلتم دبساً ؟ فأسرع بيده إىل صدره، فمسحه وقال: خرج لإلفادة؛ قيل له

  .يرحل إليه، ويتأوه لعدم صلتهإىل من 

أبو العالء ضرير ماله ضريب، ومكفوف يف قميص الفضل ملفوف، وحمجوب خصمه األلد حمجوج، قد طال يف : قال الباخرزي
 ظل اإلسالم آناؤه، ورشح باإلحلاد إناؤه، وعندنا خرب بصره، واهللا العامل ببصريته واملطلع على سريرته، وإمنا حتدثت األلسن بإساءته

  .بكتابه الذي عارض به القرآن، وعنونه بالفصول والغايات يف حماذاة السور واآليات

له شعر كثري، وأدب غزير، ويرمى باإلحلاد، وأشعاره دالة على ما يزن به، ومل يأكل : وقال غرس النعمة حممد بن هالل بن احملسن
  : وحنن نذكر مما رمي به فمنه: قال. حليوان، ويظهر الصوم دائماًحلماً وال بيضاً وال لبناً، بل يقتصر على النبات، وحيرم إيالم ا

 النّواظر من كراها إليقاظ  قران المشتري زحالً يرجى

 النّجوم كما تراها وخلّفت  الناس جيالً بعد جيٍل تقضى

 بالخسار من اقتراها وأوقع  صاحب التوراة موسى تقدم

 ل افتراهاب: اآلخرون وقال  وحي أتاه: رجاله فقال

    

  كؤوس الخمر تشرب في ذراها  حجي إلى أحجار بيٍت وما

 بالمذاهب وازدراها تهاون  رجع الحكيم إلى حجاه إذا

  : وله

 إلهي بين ذاك وبيني فاحكم  صرف الزمان مفرق اإللفين

 أنت لقبضها ملكين وبعثت  عن قتل النّفوس تعمداً أنهيت
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 كان أغناها عن الحالين ما  أن لها معاداً ثانياً وزعمت

  : وله

  وال يدري الفتى لمن الثّبور  تستخفّ بها سطور عقوٌل

 ابن مريم والزبور وإنجيل  محمٍد وكتاب موسى كتاب

  : ومنه

 ويهود حارت والمجوس مضلّله  هفت الحنيفة والنّصارى ما اهتدت

 دين فيه ودين ال عقل له ال  هذا عاقٌل: أهل األرض رجالن

  : ومنه

هكذا نقول صدقتم  قلتم لنا خالقٌ قديم 

 مكاٍن أال فقولوا وال  زعمتموه بال زماٍن

  معناه ليست لكم عقول  كالم له خبيء هذا

  : ومنه

 ينص وتوراةٌ وإنجيل قان  دين وكفر وأنباء تقال وفر

 تفرد يوماً بالهدى جيل فهل  في كّل جيٍل أباطيٌل يدان بها

  : هفأجبت

 اللّه ذال يا دجيجيل فزادك  نعم أبو القاسم الهادي وُأمته

  : ومنه لعن

 قول زوٍر سطّروه ولكن  فال تحسب مقال الرسل حقّاً

 بالمحال فكدروه فجاؤوا  الناس في عيٍش رغيٍد وكان

  : ومنه

 الفوائد ال حب التّالوات كسب  حمل التوراة قارئها وإنما

 إالّ بأحكام النّبوات للعرب  لروم عن عرٍضوهل ُأبيحت نساء ا

ملا : أنشدتنا فاطمة بنت علي كتابة، أخربنا فرقد الكناين، سنة مثان وست مئة، أنشدنا السلفي، مسعت أبا زكريا التربيزي يقول
  : قرأت على أيب العالء باملعرة قوله

كوت له تناقضوأن نعوذ بموالنا من النار  ما لنا إال الس 

 ما بالها قطعت في ربع دينار ؟  بخمس مٍئ من عسجٍد وديتيد  
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  .عبادة ال يعقل معناها: هذا كقول الفقهاء: سألته، فقال

  .وملا أردفه ببيت آخر يعترض على ربه. تناقض: وملا قال. تعبد: لو أراد ذلك؛ لقال: قال كاتبه

هذا إىل ما حيكى عنه يف كتاب . ، وليس له يف اإلسالم نصيبإن كان قاله معتقداً معناه، فالنار ماواه: وبإسنادي قال السلفي
  .مل تصقله احملاريب أربع مئة سنة: أين هذا من القرآن ؟ فقال: الفصول والغايات فقيل له

ا خيثمة، وأخربنا اخلليل بن عبد اجلبار بقزوين وكان ثقةً، حدثنا أبو العالء باملعرة، حدثنا أبو الفتح حممد بن احلسني، حدثن: وبه قال
  .فذكر حديثاً

ومن عجيب رأي أيب العالء تركه أكل ما ال ينبت حىت نسب إىل التربهم، وأنه يرى رأي الربامهة يف إثبات الصانع : مث قال السلفي
و وإنكار الرسل، وحترمي إيذاء احليوانات، حىت العقارب واحليات، ويف شعره ما يدل عليه وإن كان ال يستقر به قرار، فأنشدين أب

  : املكارم األسدي، أنشدنا أبو العالء لنفسه

 ال نبي وال كتاب: وقالوا  أقروا باإلله وأثبتوه

 رويدكم فقد طال العتاب  بناتنا حلٌّ مباح ووطء

  ولو سمعوا صليل السيف تابوا  في الضالل فلم يتوبوا تمادوا

  : ء املعري لنفسهوأنشدنا أبو متام غالب بن عيسى مبكة، أنشدنا أبو العال: قال

 أمسكت كفّي بثني عنان وما  من اإليمان ستّون حجةً أتتني

  وما مسني من ذاك روع جنان  وال كان لي دار وال ربع منزٍل

 علي األرض والثّقالن فهانت  أني هالك وابن هالٍك تذكّرت

يار، مسعت أبا املهدي بن عبد املنعم بن أمحد ومما يدل على صحة عقيدته ما مسعت اخلطيب حامد بن خبت: قال السلفي: وبه
  : دخلت على أيب العالء التنوخي باملعرة بغتةً، فسمعته ينشد: السروجي، مسعت أخي أبا الفتح القاضي يقول

 وعمرت ُأمها العجوز  غودرت غادةٌ كعاب كم

 حرز لها حريز والقبر  الوالدان خوفاً أحرزها

  لد في الدهر ال يجوزوالخ  أن تخطئ المنايا يجوز

    

مث صاح وبكى، . هود" فَِمنهم شِقي وسِعيد: "إىل قوله" إنَّ يف ذلك آليةً ِلمن خاف عذاب اآلِخرِة: "مث تأوه مرات، وتال قوله تعاىل
فصربت ساعةً، ! المه سبحان من هذا ك! سبحان من تكلم ذا يف القدم : وطرح وجهه على األرض زماناً، مث مسح وجهه، وقال

ال، بل أنشدت شيئاً من كالم املخلوق، وتلوت شيئاً من كالم اخلالق، فلحقين : أرى يف وجهك أثر غيظ ؟ قال: مث سلمت، مث قلت
  .فتحققت صحة دينه. ما ترى

أر وكان من أفراد الزمان ومسعت أبا املكارم ب. أفضل من قرأت عليه أبو العالء: مسعت أبا زكريا التربيزي يقول: قال السلفي: وبه
ويف اجلملة فكان : إىل أن قال السلفي. ملا تويف أبو العالء اجتمع على قربه مثانون شاعراً، وختم يف أسبوع واحد مئتا ختمة: يقول
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ه يف من أهل الفضل الوافر، واألدب الباهر، واملعرفة بالنسب وأيام العرب، قرأ القرآن بروايات، ومسع احلديث على ثقات، ول
  .التوحيد وإثبات النبوات، وما حيض على الزهد، وإحياء طرق الفتوة واملروءة شعر كثري، واملشكل منه، فله على زعمه تفسري

ما هذا الذي يروى : اجتمعت بأيب العالء، فقلت: حدثنا الوزير أبو نصر بن جهري، حدثنا املنازي الشاعر قال: قال غرس النعمة
إي : قلت! واآلخرة ؟: على ماذا حسدوك، وقد تركت هلم الدنيا واآلخرة ؟ فقال: فقلت. وا عليحسدوين، وكذب: عنك ؟ قال

  .واهللا

وأذكر عند ورود اخلرب مبوته وقد تذاكرنا إحلاده، ومعنا غالم يعرف بأيب غالب بن نبهان من أهل اخلري والفقه، : مث قال غرس النعمة
ة شيخاً ضريراً على عاتقه أفعيان متدليان إىل فخذيه، وكل منهما يرفع فمه إىل رأيت البارح: فلما كان من الغد، حكى لنا قال

  .هذا أبو العالء املعري امللحد: من هذا ؟ فقيل يل: وجهه، فيقطع منه حلماً، ويزدرده، وهو يستغيث، فهالين، وقلت

  .وأليب العالء

  مع ابن زوٍج لها وال ختن  تجلسن حرةٌ موفّقةٌ ال

 إن الفتى من الفتن إنسان  ا وأسلم للخير له فذاك

أنشدنا أبو احلسني احلافظ ببعلبك، أنشدنا جعفر بن علي، أنشدنا السلفي، أنشدنا أبو املكارم عبد الوارث بن حممد األسدي، 
  : أنشدنا أبو العالء بن سليمان لنفسه

 عناٍء والحياة بالغ بغير  إلى الدنيا زماناً فلم تجد رغبت

 فعندي راحةٌ وفراغ لدي   اليأس الكريم وبنتهابنه وألقى

 ميٍن تفترى وتصاغ أحاديث  فساد النّاس في كّل بلدٍة وزاد

 لها بالشّاربين مراغ كميتٌ  ومن شر ما أسرجت في الصبح والدجى

  : وبه

  من البرية جوسوا األرض أو حوسوا  المليك إلى من في بسيطته أوحى

 عند أهل الرأي منحوس مسعودكم   لكمقوم سوٍء ال صالح فأنتم

أنشدنا موسى بن حممد ببعلبك، أنشدنا الشرف اإلربلي، أنشدنا أمحد بن مدرك القاضي، أنشدين أبو جعفر حممد بن مؤيد بن أمحد 
  : بن حواري، أنشدنا جدي أبو اليقظان أمحد، أنشدنا أبو العالء بن سليمان لنفسه

 بالجزع أعواناً على السهر لعّل  ساهر البرق أيقظ راقد السمر يا

 فاسق المواطر حياً من بني مطر  بخلت على األحياء كلّهم وإن

 حمل الحلي لمن أعيى عن النّظر  ويا أسيرة حجليها أرى سفهاً

 أمامي وتأويباً على أثري يسري  سرت إال وطيفٌ منك يطرحني ما

 منك منتظريثم خياالً  ألفيت  حطّ رحلي فوق النجم رافعه لو
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ظالم الليل دام له يود فيه سواد القلب والبصر وزيد  أن 

  والعذب يهجر لإلفراط في الخصر  اختصرتم من اإلحسان زرتكم لو

  .وهي طويلة بديعة نيف وسبعون بيتاً، وشعره من هذا النمط

  : إنه أوصى أن يكتب على قربه: قيل

  وما جنيت على أحد  جناه أبي علي هذا

اللهم . الفالسفة يعدون اختاذ الولد وإخراجه إىل الدنيا جنايةً عليه، ويظهر يل من حال هذا املخذول أنه متحري مل جيزم بنحلة: قلت
  .فاحفظ علينا إمياننا

    

 غري لزمت مسكين منذ سنة أربع مئة، واجتهدت أن أتوفر على احلمد والتسبيح، إال أن أضطر إىل: ونقل القفطي أن أبا العالء قال
ذلك، فأمليت أشياء توىل نسخها أبو احلسن ابن أيب هاشم يف الزهد والعظات والتمجيد؛ فمن ذلك الفصول والغايات مئة كراسة، 

ومؤلف يف غريب ذلك عشرون كراسة، وإقليد الغايات يف اللغة عشر كراريس، وكتاب األيك والغصون ألف ومئتا كراسة، 
راس، وتاج احلرة يف وعظ النساء حنو أربع مئة كراسة، واخلطب جملد، وكتاب يف اخليل وكتاب خمتلف الفصول حنو أربع مئة ك

عشر كراريس، وكتاب خطبة الفصيح مخس عشرة كراسة، وترسيل الرموز جملد، ولزوم ما ال يلزم حنو مئة وعشرين كراسة، 
جملدات، وكتاب ملقى السبيل جزء، ومواعظ وزجر النابح جملد، وكتاب جنر الزجر مقداره، وكتاب شرح لزوم ما ال يلزم ثالث 

أظنه يعين بالكراسة ثالث ورقات وكتاب سقط الزند، وكتاب القوايف : يف جملد، ومخاسية الراح يف ذم اخلمر عشر كراريس قلت
الف واألوزان ستون كراسة، وسرد أشياء كثرية أدبيات، وكتابه يف الزهد، يعرف بكتاب استغفر واستغفري منظوم حنو عشرة آ

  .يف حنو أربعة آالف ومئة وعشرين كراسة: قال. بيت، اموع مخسة ومخسون مصنفاً

  .قد قدرت لك الكراسة: قلت

  .أكثر كتبه عدمت، وسلم منها ما خرج عن املعرة قبل استباحة الكفار هلا: قال القفطي

نباري، وطائفة، وقد طال املقال، وما على الرجل قربه داخل املعرة يف مكان داثر، وقد حدث عنه أبو طاهر بن أيب الصقر األ: قلت
  : ومن خبيث قوله. أنس زهاد املؤمنني، واهللا أعلم مبا ختم له

 محمد بصالة خمس وجاء  عيسى فبطّل شرع موسى أتى

 القوم بين غٍد وأمس فضّل  ال نبي بعد هذا :وقالوا

 تخليك من قمر وشمس فما  عشت من دنياك هذي ومهما

  وإن قلت الصحيح أطلت همسي   المحال رفعت صوتيقلت إذا

  : وممن رثاه تلميذه أبو احلسن علي، فقال

  فلقد أرقت اليوم من جفني دما  كنت لم ترق الدماء زهادةً إن

 فسامعةً يضمخ أو فما مسك  ذكرك في البالد كأنّه سيرت
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 أخرج فديةً من أحرما ذكراك  الحجيج إذا أرادوا ليلةً وأرى

  .وممن روى عنه أبو القاسم علي بن احملسن التنوخي، ومات قبله، وغالب بن عيسى األنصاري

  .وكانت علته ثالثة أيام، ومات يف أوائل شهر ربيع األول من سنة تسع وأربعني وأربع مئة، وعاش ستاً ومثانني سنة

  الصابوني

، أبو عثمان، إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم اإلمام العالمة، القدوة، املفسر، املذكر، احملدث، شيخ اإلسالم
  .بن عابد بن عامر، النيسابوري، الصابوين

  .ولد سنة ثالث وسبعني وثالث مئة

  .وأول جملس عقده للوعظ إثر قتل أبيه يف سنة ثنتني ومثانني وهو ابن تسع سنني

 وأيب بكر ابن مهران، وأيب حممد املخلدي، وأيب طاهر بن خزمية، وأيب أيب سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب،: حدث عن
  .احلسني اخلفاف، وعبد الرمحن بن أيب شريح، وزاهر بن أمحد الفقيه، وطبقتهم، ومن بعدهم

 بن الكتاين، وعلي بن احلسني بن صصرى، وجنا بن أمحد، وأبو القاسم بن أيب العالء، والبيهقي، وابنه عبد الرمحن: حدث عنه
  .إمساعيل، وخلق آخرهم أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي

  .مث ذكر حكاية. حدثنا إمام املسلمني حقاً، وشيخ اإلسالم صدقاً، أبو عثمان الصابوين: قال أبو بكر البيهقي

  .أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال يف احلفظ والتفسري: وقال أبو عبد اهللا املالكي

    

األستاذ أبو عثمان إمساعيل الصابوين شيخ اإلسالم، املفسر احملدث، الواعظ، أوحد وقته يف طريقه، : ل عبد الغافر يف السياقوقا
وعظ املسلمني سبعني سنةً، وخطب وصلى يف اجلامع حنواً من عشرين سنة، وكان حافظاً، كثري السماع والتصانيف، حريصاً على 

خس واحلجاز والشام واجلبال، وحدث خبراسان واهلند وجرجان والشام والثغور واحلجاز والقدس، العلم، مسع بنيسابور وهراة وسر
ورزق العز واجلاه يف الدين والدنيا، وكان مجاالً للبلد، مقبوالً عند املوافق واملخالف، جممع على أنه عدمي النظري، وسيف السنة، 

واعظني بنيسابور، ففتك به ألجل املذهب، وقتل، فأقعد ابنه هذا ابن تسع ودامغ البدعة، وكان أبوه اإلمام أبو نصر من كبار ال
سنني، فأقعد مبجلس الوعظ، وحضره أئمة الوقت، وأخذ اإلمام أبو الطيب الصعلوكي يف ترتيبه ويئة شأنه، وكان حيضر جملسه هو 

 ذكائه، وحسن إيراده، حىت صار إىل ما صار واألستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين، واألستاذ أبو بكر بن فورك، ويعجبون من كمال
  .إليه، وكان مشتغالً بكثرة العبادات والطاعات، حىت كان يضرب به املثل

  .يف احملرم تويف أبو عثمان سنة تسع وأربعني وأربع مئة: قال احلسني بن حممد الكتيب يف تارخيه

قدم أبو عثمان الصابوين بعد حجه ومعه أخوه أبو يعلى : لمسعت احلسن بن أيب احلر بسلماس يقو: وقال السلفي يف معجم السفر
يف أتباع ودواب، فرتل على جدي أمحد بن يوسف اهلاليل، فقام جبميع مؤنه، وكان يعقد الس كل يوم، وافتنت الناس به، وكان 

وأنا يف تفسري آية وما يتعلق يل عندكم أشهر أعظ ! يا أهل سلماس : أخوه فيه دعابة، فسمعت أبا عثمان يقول وقت أن ودع الناس
  .ا، ولو بقيت عندكم متام سنة ملا تعرضت لغريها، واحلمد هللا
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حكى الثقات أن أبا عثمان كان يعظ، فدفع إليه كتاب ورد من خبارى، مشتمل على ذكر وباء عظيم ا، : قال عبد الغافر يف تارخيه
  .ان يزن، والصانع خيبز، واملشتري واقف، فمات ثالثتهم يف ساعةليدعو هلم، ووصف يف الكتاب أن رجالً خبازاً درمهاً، فك

النحل اآليات، ونظائرها، وبالغ يف التخويف " أَفَأَِمن الِّذين مكَروا السيآِت"فلما قرأ الكتاب هاله ذلك، واستقرأ من القارئ 
من الوجع، فحمل إىل محام، فبقي إىل قريب املغرب والتحذير، وأثر ذلك فيه وتغري، وغلبه وجع البطن، وأنزل من املنرب يصيح 

يتقلب ظهراً لبطن، وبقي أسبوعاً ال ينفعه عالج، فأوصى، وودع أوالده، ومات، وصلي عليه عقيب عصر اجلمعة رابع احملرم، 
  .وصلى عليه ابنه أبو بكر، مث أخوه أبو يعلى

أليس : ب كتبه زين اإلسالم من طوس يف التعزية لشيخ اإلسالموقرأت يف كتا: وأطنب عبد الغافر يف وصفه، وأسهب، إىل أن قال
مل جيسر مفتر أن يكذب على رسول اهللا يف وقته ؟ أليست السنة كانت مبكانه منصورةً، والبدعة لفرط حشمته مقهورة ؟ أليس كان 

له ؟ يا أصحاب احملابر، وطؤوا رحالكم، قد غيب داعياً إىل اهللا، هادياً عباد اهللا، شاباً ال صبوة له، كهالً ال كبوة له، شيخاً ال هفوة 
  .من كان عليه إملامكم، ويا أرباب املنابر، أعظم اهللا أجوركم، فقد مضى سيدكم وإمامكم

ما رأيت شيخاً يف معىن أيب عثمان زهداً وعلماً، كان حيفظ من كل فن ال يقعد به شيء، وكان حيفظ التفسري من : قال الكتاين
  .ن حفاظ احلديثكتب كثرية، وكان م

  .ولقد كان من أئمة األثر، له مصنف يف السنة واعتقاد السلف، ما رآه منصف إال واعترف له: قلت

مسعت عبد الرشيد بن ناصر الواعظ مبكة، مسعت إمساعيل بن عبد الغافر، مسعت اإلمام أبا املعايل اجلويين : قال معمر بن الفاخر
  .عليك باعتقاد ابن الصابوين: يت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال يلكنت مبكة أتردد يف املذاهب، فرأ: يقول

  : ومما قيل يف أيب عثمان قول اإلمام أيب احلسن؛ عبد الرمحن بن حممد الداوودي: قال عبد الغافر

 عليه ليس منه بديل لهفي  اإلمام الحبر إسماعيل أودى

 نزيلعليه الوحي والتّ وبكى  بكت السما واألرض يوم وفاته

 عليه وللنّجوم عويل حزناً  والقمر المنير تناوحا والشمس

 تولول أين إسماعيل ؟ ويلي  واألرض خاشعةٌ تبكّي شجوها

 إن له في العالمين عديل ما  اإلمام الفرد في آدابه أين

 وتنسي والمنى تضليل تلهي  تخدعنك منى الحياة فإنّها ال

    

   حتم والبقاء قليلفالموت  وتأهبن للموت قبل نزوله

  الخبازي

  .شيخ القراء، أبو عبد اهللا، حممد بن علي بن حممد النيسابوري، اخلبازي

  .حدث بصحيح البخاري عن الكشميهين، رواه عنه الفراوي، وكان ارحتل إىل الكشميهين



الذهيب-سري أعالم النبالء  3345  

القراءات، تويف يف رمضان سنة تسع شيخ نبيل، مشاور يف فهم األمور، مبجل يف احملافل، عارف ب: قال عبد الغافر: قال ابن نقطة
  .وأربعني وأربع مئة

  .وولد سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة: قلت

  .وتال على والده أيب احلسني اخلبازي، وعلى أيب بكر الطرازي، صاحب ابن جماهد

  .وكان ذا تعبد وجد. أيب أمحد احلاكم، ومجاعة: ومسع من

  .ومات أبوه حنو سنة أربع مئة.  وغريهمسعود الركاب، وتال عليه اهلذيل: روى عنه

  عميد الرؤساء

  .الوزير الكبري، أبو طالب، حممد بن الوزير أيب الفضل؛ أيوب بن سليمان املراتيب

  .كان أبوه كاتب القادر

  .ووزر هذا للقائم أيام والية عهده، مث وزر للقادر بعد ابن حاجب النعمان، مث وزر للقائم بضع عشرة سنة

مترسالً، صاحب فنون، صنف كتاباً يف اخلراج، وروى ديوان البحتري، عن احلسني بن حممد اخلالع، عن أيب سهل وكان بليغاً 
  .وروى عن أيب نصر بن نباتة شعره، روى عنه أبو اجلوائز هبة اهللا بن محزة، وغريه. القطان، عن أيب الغوث بن البحتري

  .ولد سنة سبعني وثالث مئة

  . وأربعنيومات يف احملرم سنة مثان

وهو صاحب : املبهم: وهو املنشئ وال خط له، والثالث: الكامل الذي ينشئ وميلي ويكتب، واألعزل: الكتاب سبعة: وهو القائل
وهو ذو احلفظ والرواية، وال : املخبل: وهو من جييد رقعةً وال حظ له يف طول نفس، اخلامس: الرقاعي: اخلط وال إنشاء له، الرابع

السكيت؛ وهو الذي جيهد نفسه حىت يأيت مبا : املخلط؛ وهو اآليت بدره مع بعره، السابع:  منه ندمي، السادسعبارة له، فيجيء
  .يستحسن

  ابن بطال

  .شارح صحيح البخاري، العالمة أبو احلسن؛ علي بن خلف بن بطال البكري، القرطيب، مث البلنسي، ويعرف بابن اللجام

  .، وأيب املطرف القنازعي، ويونس بن مغيثأيب عمر الطلمنكي، وابن عفيف: أخذ عن

كان من أهل العلم واملعرفة، عين باحلديث العناية التامة؛ شرح الصحيح يف عدة أسفار، رواه الناس عنه، : قال ابن بشكوال
  .واستقضي حبصن لورقة

  .تويف يف صفر سنة تسع وأربعني وأربع مئة

  .ذكره القاضي عياض. كان من كبار املالكية: قلت

  لعشاريا
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  .الشيخ اجلليل، األمني، أبو طالب، حممد بن علي بن الفتح احلريب، العشاري

مسع أبا احلسن الدارقطين، وأبا الفتح القواس، وأبا حفص بن شاهني، وأبا عبد اهللا بن بطة، وحممد بن يوسف العالف، والكتاين، 
  .واملخلص، وأبا بكر بن شاذان، وعيسى بن الوزير، واملعاىف

: كان جدي طواالً فقيل له: وقال يل. كتبت عنه، وكان ثقةً صاحلاً، ولد يف أول سنة ست وستني وثالث مئة: طيبقال اخل

  .العشاري

  .قد كان أبو طالب فقيهاً، عاملاً، زاهداً، خرياً، مكثراً، صحب أبا عبد اهللا بن بطة، وأبا عبد اهللا بن حامد، وتفقه ألمحد: قلت

لطيوري، وأبو علي الرباداين، وشجاع الذهلي، وأبو العز بن كادش، وأمحد بن قريش، وأبو بكر حممد أبو احلسني ابن ا: حدث عنه
  .وقد أدخل يف مساعه ما مل يتفطن له. بن عبد الباقي القاضي، وآخرون

مث ذكر أن . ما معي شيء: أيش معك ؟ قال! يا شيخ : ملا قدم عسكر طغرلبك لقي بعضهم ابن العشاري، فقال: قال ابن الطيوري
  .فهابه الرجل، وعظمه، ومل يأخذ النفقة. هذا معي: يف جيبه نفقةً، فناداه، وأخرج ما معه، وقال

  .حنن إذا قحطنا، استسقينا بابن العشاري، فنسقى: قال يل بعض أهل البادية: قال ابن الطيوري

اقرأ : وذكر احلديث، فقال للقارئ: أم الطفيل؛ قالإن رجالً قرأ على العشاري كتاب الرؤيا للدارقطين، فلما وصل إىل خرب : وقيل
  .احلديث على وجهه، فهو مثل السارية

  .تويف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة

  ابن الترجمان

  .اإلمام الصاحل، شيخ الصوفية، أبو احلسني، حممد بن احلسني بن علي بن الترمجان العزي

 ابن حممد الطرسوسي، وعبد الوهاب بن احلسن الكاليب، واحلسن بن أيب بكر حممد بن أمحد احلندري املقرئ، وبكري: حدث عن
  .إمساعيل الضراب، وأيب سعد املاليين، وعلي بن أمحد احلندري، وعدة

    

القاضي أبو عبد اهللا القضاعي، وحممد بن عمر بن عقيل الكرجي، وأمحد بن أسد، وعبد الباقي بن جامع، وسهل بن : حدث عنه
  .مد بن أمحد الرازي، وباإلجازة أبو احلسن ابن املوازيينبشر اإلسفراييين، وحم

  .عاش مخساً وتسعني سنة. وكان شيخ املشايخ مبصر يف زمانه

  .مات يف مجادى األوىل سنة مثان وأربعني وأربع مئة، وقربه عند ذي النون املصري، رمحهما اهللا

  الحمال

  .دادي، الشافعي، احلمالالعالمة، املفيت، الزاهد، أبو احلسن، رافع بن نصر البغ

  .أيب عمر بن مهدي، وأخذ عن أيب بكر الباقالين، وغريه: روى عن

  .وكان يدري األصول، وله نظم جيد
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كان لرافع قدم يف الزهد، وإمنا تفقه الشيخ أبو إسحاق، وأبو يعلى بن الفراء مبعاونة رافع هلما، ألنه كان حيمل : قال هياج بن عبيد
  .جاور، وتويف مبكة، وله قدم راسخ يف التقوى. بالشيخ أيب حامدوينفق عليهما، وتفقه 

  .سهل بن بشر اإلسفراييين، وجعفر السراج: روى عنه

  .تويف سنة سبع وأربعني وأربع مئة وقد شاخ

  أبو الفرج الدارمي

، البغدادي، الشافعي، نزيل اإلمام العالمة، شيخ الشافعية، أبو الفرج، حممد بن عبد الواحد ابن حممد بن عمر بن ميمون الدارمي
  .دمشق

  .مسع أبا احلسني حممد بن املظفر، وأبا عمر بن حيويه، وأبا احلسن الدارقطين، وأبا بكر بن شاذان، ومجاعة

  .أيب حممد بن ماسي، وضاع مساعه منه: ومسع من

  .سي، وآخروناخلطيب، وأبو علي األهوازي، والكتاين، وأبو طاهر احلنائي، والفقيه نصر املقد: حدث عنه

هو أحد الفقهاء، موصوف بالذكاء، وحسن الفقه واحلساب، والكالم يف دقائق املسائل، وله شعر حسن، كتبت عنه : قال اخلطيب
سكن الرحبة مدة، وحدثين . كتبت عن ابن ماسي، وأيب بكر الوراق، وولدت يف سنة مثان ومخسني وثالث مئة: بدمشق، وقال يل

  .هو طاهر، هو طاهر: مسعت أبا العباس بن سريج يقول وقد سئل عن القرد فقال: ه يقولأنه مسع أبا عمر بن حيوي

مرضت، فعادين الشيخ : كان فقيهاً حاسباً، شاعراً متصرفاً، ما رأيت أفصح منه هلجةً، قال يل: وقال الشيخ أبو إسحاق يف الطبقات
  : أبو حامد، فقلت

 حدالعالم في وا فعادني  مرضت فارتحت إلى عائٍد

 ذو الفضل أبو حامد أحمد  اإلمام ابن أبي طاهٍر ذاك

  .وله كتاب االستذكار يف املذهب، كبري. وروى عنه من شعره أبو احلسني ابن النقور، واحلسن بن أيب احلديد

  .ه اهللامات يف أول ذي القعدة سنة مثان وأربعني وأربع مئة وله تسعون عاماً، ودفن بباب الفراديس، وشيعه خلق عظيم، رمح

  الفالي

  .بفاء، اإلمام النحوي أبو احلسن، علي بن أمحد بن علي بن سلك الفايل، اخلوزستاين، الشاعر

  .وسكن بغداد. أيب عمر اهلامشي، وابن خربان النهاوندي، وأيب احلسن بن النجار، وعدة: مسع من

  .اخلطيب يف تارخيه، وأبو احلسني بن الطيوري، وطائفة: روى عنه

  : د وفضائل، وقد اشترى منه الشريف املرتضى كتاب اجلمهرة بستني ديناراً، فإذا عليها للفايلوله نظم جي

 طال وجدي بعدها وحنيني لقد  بها عشرين حوالً وبعتها أنست

  ولو خلّدتني في السجون ديوني  كان ظنّي أنّني سأبيعها وما
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 عليهم تستهّل شؤوني صغاٍر  لضعٍف وافتقاٍر وصبيٍة ولكن

 من رب بهن ضنين كرائم  تخرج الحاجات يا ُأم مالك وقد

  .تويف الفايل يف ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة

  السمان

احلسني بن حممد بن زجنويه الرازي، : وقيل يف جده. اإلمام احلافظ، العالمة البارع، املتقن، أبو سعد، إمساعيل بن علي بن احلسني
  .السمان

  . وسبعني وثالث مئةولد سنة نيف

أيب طاهر املخلص ببغداد، ومسع بالري عبد الرمحن بن حممد بن فضالة، ومبكة أمحد بن إبراهيم بن فراس، : وحلق السماع من
  .وما أظنه دخل مصر. وبدمشق عبد الرمحن بن أيب نصر التميمي، ومسع من أيب حممد عبد الرمحن بن عمر ابن النحاس مبكة

  . دمشق طالب علم، وكان من املكثرين اجلوالني، مسع من حنو أربعة آالف شيخقدم: قال ابن عساكر

  .ابن أخيه طاهر بن احلسني: أبو بكر اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين، ومجاعة من أهل الري منهم: روى عنه

  .وروى عنه أبو علي احلداد: قلت

    

مسعت أمحد بن حممد بن الفضل، وعبد الرحيم بن علي احلاجي أخربنا أيب، مسعت معمر بن الفاخر، : أنبئت عن القاسم بن علي
مسعت أبا سعد السمان إمام : مسعنا حممد بن طاهر احلافظ، مسعت املرتضى أبا احلسن املطهر بن علي العلوي بالري يقول: يقوالن

  .من مل يكتب احلديث مل يتغرغر حبالوة اإلسالم: املعتزلة، يقول

. ور عبد الرحيم بن مظفر بالري عن وفاة أيب سعد السمان الرازي، فقال، يف سنة ثالث وأربعنيسألت أبا منص: قال علي: وبه

  .وكان عديل املذهب يعين معتزلياً وكان له ثالثة آالف وست مئة شيخ، وصنف كتباً كثرية، ومل يتأهل قط: قال

  .رعاً، وكان يذهب إىل االعتزالكان أبو سعد من احلفاظ الكبار، زاهداً و: وقال احلافظ عبد العزيز الكتاين

مات الزاهد أبو سعد إمساعيل بن : وجدت على ظهر جزء: حدثنا أبو حممد عمر بن حممد الكليب قال: أنبؤونا عن القاسم بن علي
علي السمان يف شعبان سنة مخس وأربعني وأربع مئة، شيخ العدلية وعاملهم، وفقيههم وحمدثهم، وكان إماماً بال مدافعة يف 

  .قراءات، واحلديث والرجال، والفرائض والشروط، عاملاً بفقه أيب حنيفة، وباخلالف بني أيب حنيفة والشافعي وفقه الزيديةال

وكان يذهب مذهب احلسن البصري، ومذهب الشيخ أيب هاشم، ودخل الشام واحلجاز واملغرب، وقرأ على ثالثة آالف : قال
  .شيخ، وقصد أصبهان يف آخر عمره لطلب احلديث

  .إنه ما شاهد مثل نفسه، كان تاريخ الزمان وشيخ اإلسالم: وكان يقال يف مدحه: قال

وذكر أشياء يف وصفه، وأىن يوصف من قد اعتزل وابتدع، وبالكتاب والسنة فقل ما انتفع ؟ فهذا عربة، والتوفيق فمن اهللا : قلت
  .وحده
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 بتوفيٍق من الوهاب إال  هتف الذّكاء وقال لست بنافٍع

  .كان يذهب مذهب احلسن، فمردود، قد كانت هفوة يف ذلك من احلسن، وثبت أنه رجع عنها وهللا احلمد: ا قول القائلوأم

وأما أبو هاشم اجلبائي، وأبوه أبو علي فمن رؤوس املعتزلة، ومن اجلهلة بآثار النبوة، برعوا يف الفلسفة والكالم، وما مشوا رائحة 
  .فنسأل اهللا تعاىل أن حيفظ علينا إمياننا وتوحيدنا. وة اإلسالم، النتفع باحلديثاإلسالم، ولو تغرغر أبو سعد حبال

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر بن منري، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا علي بن احلسني بن مردك بالري، أخربنا إمساعيل 
ل بن العباس الوراق، حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان، عن أيب ابن علي احلافظ، أخربنا أمحد بن إبراهيم مبكة، أخربنا إمساعي

  .خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، وعمر رضي اهللا عنهما: إسحاق، عن عبد خري، عن علي ر قال

أخربكم جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، : قرأت على عيسى بن عبد الرزاق، وسليمان بن قدامة، وأيب علي بن اخلالل
أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أبو سعد احلافظ، أخربنا كوهي ابن احلسن، حدثنا حممد بن هارون احلضرمي، حدثنا حممد بن سهل 

ما رأيت أحسن صالةً من ابن جريج، أخذ عن عطاء، وأخذ عطاء عن ابن الزبري، وأخذ ابن : بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق قال
  .ها أبو بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخذها عن جربيل، عن اهللا عز وجلالزبري عن أيب بكر الصديق، وأخذ

  ابن بشران

الشيخ العامل، الصدوق، أبو بكر، حممد بن الواعظ اإلمام أيب القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران األموي؛ موالهم 
  .البغدادي، راوي سنن الدارقطين عن املصنف

  .بن عبد الرمحن الزهري، وأبا عمر بن حيويه، وحممد بن املظفر، وأبا بكر بن شاذان، وطبقتهمومسع عبيد اهللا 

  .وكان من املكثرين الثقات

أبو بكر اخلطيب، وأبو الغنائم النرسي، وأبو طالب بن يوسف، وابن عمه عبد الرمحن بن أمحد راوي السنن، وأبو علي : حدث عنه
  .الربداين، وعدة

كان شيخاً جيد السماع، حسن األصول، صدوقاً فيما يروي من احلديث، قد : ت شجاعاً الذهلي عنه، فقالسأل: قال السلفي
  .مسعت منه

مولده يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وسبعني وثالث مئة، وتويف يف مجادى األوىل سنة مثان وأربعني وأربع : وقال أبو بكر اخلطيب
  .مئة

    

 الطيب اإلمام أبو سعيد أمحد ابن حممد بن علي بن منري اخلوارزمي الضرير، واألديب أبو غامن محيد وفيها مات كبري الشافعية بعد أيب
ابن املأمون اهلمذاين، وأبو حممد عبد اهللا بن الوليد املالكي، راوي السرية عن ابن أيب زيد، وأبو احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي 

 بن علي الفايل املؤدب؛ بصري، وأبو احلسن علي بن إبراهيم الباقالين، وأبو حفص عمر مث النيسابوري، وأبو احلسن علي بن أمحد
بن أمحد بن عمر بن مسرور الزاهد، وأبو احلسن حممد ابن احلسني ابن الطفال مبصر، وحممد بن احلسني بن الترمجان الغزي، شيخ 
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والد العالمة أيب نصر الشافعي، وأبو الفرج حممد ابن عبد الصوفية، والعالمة أبو طاهر حممد بن عبد الواحد الصباغ الشافعي؛ 
  .الواحد الدارمي، الشافعي، مفيت دمشق

  أبو مسعود البجلي

اإلمام احلافظ، احملدث، املسند، بقية املشايخ، أبو مسعود؛ أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن شاذان البجلي، الرازي مث 
  .النيسابوري

  . وستني وثالث مئةمولده سنة اثنتني

أيب سعيد بن عبد الوهاب الرازي، وأيب عمرو بن محدان، وحسينك بن : وبكر به أبوه احملدث الزاهد حممد بن عبد اهللا، فأمسعه من
  .علي التميمي، وأيب طاهر بن خزمية

  .وطلب هذا الشأن، وبرز فيه على األقران

أيب بكر الطرازي، وأيب احلسني القنطري، وأيب حممد املخلدي، وشافع وروى أيضاً عن أيب النضر حممد بن أمحد الشرمغويل، و
  .اإلسفراييين، وأيب بكر بن الل، وأمحد بن فراس املكي، وأيب احلسن ابن جهضم، وابن فارس اللغوي، وخلق

  .وكان يسافر يف التجارة كثرياً، كثري األصول، عارفاً باحلديث، جيد الفهم، وثقه مجاعة

ن شراعة، وعبد الواحد بن أمحد اهلمداين اخلطيب، وأبو احلسن علي بن حممد اجلرجاين، وظريف النيسابوري، حيىي ب: حدث عنه
  .وعبد الرمحن بن حممد التاجر، واحلافظ إمساعيل بن عبد الغافر، وآخرون

  .اتفق موته ببخارى يف احملرم سنة تسع وأربعني وأربع مئة

  .ري الكتب، عارفاً باحلديثكان ثقةً، تاجراً، كث: قال حيىي بن مندة

وفيها مات أبو العالء بن سليمان التنوخي املعري صاحب التواليف، وأبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن النعمان 
األصبهاين الصائغ، وشيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين، وشارح الصحيح أبو احلسن علي بن خلف بن بطال القرطيب، واملقرئ أبو 

  . اهللا حممد بن علي اخلبازي النيسابوري، وشيخ اإلمامية أبو الفتح الكراجكي الرافضيعبد

  الماوردي

  .اإلمام العالمة، أقضى القضاة، أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب البصري، املاوردي، الشافعي، صاحب التصانيف

دي املنقري، وحممد بن معلى، وجعفر بن حممد وعن حممد بن ع. احلسن بن علي اجلبلي، صاحب أيب خليفة اجلمحي: حدث عن
  .بن الفضل

مات يف ربيع األول سنة مخسني وأربع مئة، وقد بلغ ستاً ومثانني سنة، وويل القضاء : أبو بكر اخلطيب، ووثقه، وقال: حدث عنه
  .ببلدان شىت، مث سكن بغداد

يب القاسم الصيمري بالبصرة، وارحتل إىل الشيخ أيب حامد ومنهم أقضى القضاة املاوردي، تفقه على أ: قال أبو إسحاق يف الطبقات
. اإلسفراييين، ودرس بالبصرة وبغداد سنني، وله مصنفات كثرية يف الفقه والتفسري، وأصول الفقه واألدب، وكان حافظاً للمذهب
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  .مات ببغداد

حر ومعرفة املذهب، ويل قضاء بالد كثرية، من طالع كتاب احلاوي له يشهد له بالتب: وقال القاضي مشس الدين يف وفيات األعيان
النكت، وأدب الدنيا والدين، واألحكام السلطانية، وقانون الوزارة وسياسة امللك، واإلقناع، خمتصر يف : وله تفسري القرآن مساه

  .املذهب

الكتب اليت يف املكان الفالين : إنه مل يظهر شيئاً من تصانيفه يف حياته، ومجعها يف موضع، فلما دنت وفاته، قال ملن يثق به: وقيل
كلها تصنيفي، وإمنا مل أظهرها ألين مل أجد نيةً خالصةً، فإذا عاينت املوت، ووقعت يف الرتع، فاجعل يدك يف يدي، فإن قبضت 

  .عليها وعصرا، فاعلم أنه مل يقبل مين شيء منها، فاعمد إىل الكتب، وألقها يف دجلة، وإن بسطت يدي، فاعلم أا قبلت

  .فلما احتضر، وضعت يدي يف يده، فبسطها، فأظهرت كتبه: قال الرجل

  .آخر من روى عنه أبو العز بن كادش: قلت

كان رجالً عظيم القدر، متقدماً عند السلطان، أحد األئمة، له التصانيف احلسان يف كل فن، بينه وبني : قال أبو الفضل بن خريون
  .اًالقاضي أيب الطيب يف الوفاة أحد عشر يوم

    

هو متهم باالعتزال، وكنت أتأول له، وأعتذر عنه، حىت وجدته خيتار يف بعض األوقات أقواهلم، قال يف : وقال أبو عمرو بن الصالح
اوة، فلم حكمنا بأم أعداء، أو تركناهم على العد: معناه: األنعام" جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدواً: "وقال يف. ال يشاء عبادة األوثان: تفسريه

فتفسريه عظيم الضرر، وكان ال يتظاهر باالنتساب إىل املعتزلة، بل يتكتم، ولكنه ال يوافقهم يف خلق القرآن، ويوافقهم . مننعهم منها
  .وكان ال يرى صحة الرواية باإلجازة. أي حبكم سابق: القمر" إنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدٍر: "يف القدر، قال يف قوله

  .خطيب املوصل، عن ابن بدران احللواين، عن املاورديوروى 

وفيها مات القاضي أبو الطيب الطربي، وأبو عبد اهللا احلسني بن حممد الوين، واحملدث علي بن بقاء الوراق، وأبو القاسم عمر بن 
  .احلسني اخلفاف، ورئيس الرؤساء علي بن املسلمة الوزير، وأبو الفتح منصور بن احلسني التاين

  جوهريال

الشيخ، اإلمام، احملدث الصدوق، مسند اآلفاق، أبو حممد؛ احلسن بن علي بن حممد بن احلسن الشريازي مث البغدادي، اجلوهري، 
  .املقنعي

  .ولدت يف شعبان سنة ثالث وستني وثالث مئة: قال

راق، وعلي بن حممد بن كيسان، وحممد أيب بكر القطيعي يف سنة مثان وستني، وأيب عبد اهللا العسكري، وعلي بن لؤلؤ الو: مسع من
وأيب علي حممد بن أمحد العطشي، وعلي ابن إبراهيم بن أيب عزة، وعلي بن حممد بن أيب العصب، وأيب حفص : ابن إبراهيم العاقويل

بن أمحد بن الزيات، واحلسني بن حممد بن عبيد الدقاق، وعبد العزيز بن احلسن الصرييف، واحلسن بن جعفر السمسار، وعبيد اهللا 
يعقوب، وعمر بن شاهني، وحممد بن إسحاق القطيعي، وحممد بن زيد بن مروان، وحممد بن أمحد بن كيسان، وحممد بن املظفر، 

  .وعبد العزيز بن جعفر اخلرقي، وأيب عمر بن حيويه، وأيب بكر بن شاذان، وأيب احلسن الدارقطين، وعدد كثري
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  .ملى جمالس عدةروى الكثري، وأ. وكان من حبور الرواية

وكان آخر من روى . وحدث عن القطيعي مبسند العشرة، ومسند أهل البيت من املسند، وباألجزاء القطيعيات اخلمسة، وغري ذلك
  .يف الدنيا عنه بالسماع واإلذن

  .مات يف سابع ذي القعدة سنة أربع ومخسني وأربع مئة. كان ثقة أميناً، كتبنا عنه: قال اخلطيب

  .املقنعي، ألنه كان يتطيلس ويتحنك كاملصريني: اً وتسعني سنة، وقيل لهعاش نيف: قلت

أبو نصر بن ماكوال، وأبو علي الربداين، وأيب النرسي، وأمحد بن بدران احللواين، واحلسن بن أمحد السقالطوين، وأبو : حدث عنه
ي بن طالب اخلرقي، ومبارك بن عمار الوتار، نصر حممد بن هبة اهللا بن املأمون، وحممد بن عبد الباقي الدوري، وحممد بن عل

واملعمر بن حممد األمناطي، وأبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد احلنبلي، ومظفر بن علي املاحلاين، وأبو الوفاء علي بن عقيل، وهبة اهللا بن 
وأبو طالب بن يوسف، حممد الفرضي، وهبة اهللا بن علي الدينوري، وحيىي بن محزة احلداد، وحممد بن علي ابن عياش الدباس، 

وقراتكني بن أسعد، وأمحد ابن حممد بن ملوك، وهبة اهللا بن احلصني الكاتب، وأبو غالب ابن البناء، وقاضي املرستان أبو بكر 
  .وروى عنه باإلجازة زاهر بن طاهر الشحامي، وأبو منصور حممد بن عبد امللك ابن خريون املقرئ. األنصاري؛ خامتة من مسع منه

ه يف سنة أربع أبو سعد أمحد بن إبراهيم بن أيب مشس النيسابوري املقرئ، والعالمة أبو نصر زهري بن احلسن السرخسي، ومات مع
وكبري النحاة أبو احلسني طاهر بن بابشاذ املصري اجلوهري، واإلمام أبو . تلميذ أيب حامد اإلسفراييين؛ يروي عن زاهر بن أمحد

ار الرازي املقرئ، وأبو القاسم عبد الرمحن بن املظفر املصري الكحال، ومسند مسرقند أبو حفص الفضل عبد الرمحن بن أمحد بن بند
وقاضي . عمر بن أمحد بن شاهني الفارسي، واحلافظ أبو حفص عمر بن عبيد اهللا الزهراوي القرطيب، يروي عن أيب حممد بن أسد

  .وطالت أيامه. غرب املعز بن باديس احلمريي شرف الدولةمصر أبو عبد اهللا بن سالمة القضاعي؛ مؤلف الشهاب، وصاحب امل

  السميساطي

الشيخ العامل، الرئيس النبيل، أبو القاسم، علي بن حممد بن حيىي بن حممد السلمي، احلبشي، الدمشقي، املعروف بالسميساطي، 
  .واقف اخلانقاه اليت كانت دار أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز

  .الوهاب الكاليبأبيه، وعبد : حدث عن

    

أبو بكر اخلطيب، وإبراهيم بن يونس املقدسي، وأبو القاسم النسيب، وأبو احلسن علي بن قبيس املالكي، وأبو احلسن : حدث عنه
  .ابن سعيد، وآخرون

  .كان متقدماً يف علم اهلندسة واهليئة: قال ابن عساكر

 مئة، وقد أشرف على الثمانني، ودفن بداره اليت وقفها على الصوفية، مات يف ربيع اآلخر، سنة ثالث ومخسني وأربع: وقال الكتاين
مسع املوطأ وجزء ابن . ووقف علوها على اجلامع، ووقف أكثر نعمته، وكان يذكر أنه ولد يف رمضان سنة أربع وسبعني وثالث مئة

  .خرمي من الكاليب

  .قربه باخلانقاه يزار: قلت
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  الجيلي

  .ن العباس اجليلي، الشافعي، من علماء جرجان وأذكيائهمالعالمة أبو إسحاق، إبراهيم ب

  .أيب طاهر بن حممش، وأيب عبد الرمحن السلمي: روى عن

صار إليه التدريس والفتوى، وتويف يف رجب سنة . مل يبق بنيسابور من يقاربه وال من يقارنه: قال علي بن حممد اجلرجاين يف تارخيه
  .إحدى ومخسني وأربع مئة

  سبط بحرويه

الشيخ الصاحل، الثقة، املعمر، أبو القاسم، إبراهيم بن منصور ابن إبراهيم بن حممد السلمي، الكراين، األصبهاين، ويعرف بسبط 
  .حملة من أصبهان: وكران. حبرويه

  .ولد سنة اثنتني وستني وثالث مئة

  .ومسع مسند أيب يعلى املوصلي من أيب بكر بن املقرئ، وكتاب التفسري لعبد الرزاق

  .كان رمحه اهللا صاحلاً عفيفاً، ثقيل السمع، مات يف ربيع األول، سنة مخس ومخسني وأربع مئة: حدث عنه حيىي بن مندة، وقال

  .وآخرون. سعيد بن أيب الرجاء، واحلسني بن عبد امللك اخلالل، وفاطمة العلوية أم اتىب: وحدث عنه أيضاً: قلت

  ابن عمروس

  .ة، أبو الفضل؛ حممد بن عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن عمروس البغدادي، املالكياإلمام العالمة، شيخ املالكي

  .مولده سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة

  .مسع أبا حفص بن شاهني، وأبا القاسم بن حبابة، وأبا طاهر املخلص، وغريهم

  .انتهت إليه الفتوى ببغداد: روى عنه أبو بكر اخلطيب، وقال

  .ملقرئنيوكان من كبار ا: قلت

  .كان فقيهاً أصولياً صاحلاً: قال أبو إسحاق يف طبقات الفقهاء

  .كان رجالً صاحلاً، ممن انتهى إليه معرفة مذهب مالك ببغداد: وقال أبو الغنائم النرسي

  .وذكر ابن عساكر يف تبيني كذب املفتري أنه تويف يف أول سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة

عد دمشق، املوصوف بالشجاعة، ناصر الدولة احلسني بن احلسن بن احلسني بن صاحب املوصل وفيها مات أمري مصر ب: قلت
وشيخ مهذان أبو احلسن علي بن محيد الذهلي العابد، ومقرئ مصر أبو عبد اهللا حممد بن أمحد . احلسن ابن عبد اهللا بن محدان التغليب

  .بن أيب سعد القزويين

  أبو يعلى الصابوني
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  .عامل، أبو يعلى؛ إسحاق بن عبد الرمحن بن أمحد النيسابوري، الصابوين، أخو شيخ اإلسالم أيب عثمان املذكورالشيخ املسند، ال

أيب سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي، وأيب طاهر بن خزمية، واحلسن بن أمحد املخلدي، وأمحد ابن : مسع كأخيه من
  .أيب طاهر املخلص، وعبد الرمحن بن أيب شريح اهلروي، وعدةحممد القنطري اخلفاف، وأيب معاذ الشاه، و

  .وكان ينوب يف الوعظ عن أخيه. وخرجت له عشرة أجزاء مسعناها

  .حدثنا عنه زاهر بن طاهر، وأبو عبد اهللا الفراوي، وهبة اهللا السيدي، وعبيد اهللا بن حممد البيهقي: قال أبو القاسم بن عساكر

و شيخ ظريف ثقة على طريقة الصوفية، مسع بنيسابور وهراة وبغداد، ولد يف سنة مخس وسبعني وثالث ه: وقال عبد الغافر الفارسي
  .مئة، ومات يف ربيع اآلخر

  .تويف يف تاسع ربيع األول سنة مخس ومخسني وأربع مئة: وقال غريه

فرتل على جدي، فسمعنا منهما، قدم علينا أبو عثمان الصابوين وأخوه، : مسعت احلسن بن سعادة بسلماس يقول: قال السلفي
وكان أبو يعلى فيه دعابة، فكان بني يدي أخيه صحن حالوة، فأكله، فأخذ جدي صحناً من جهة أيب يعلى، فقربه إىل أيب عثمان، 

  .أخي ما يكفيه ما هو فيه من األموال واحلشمة حىت زامحين هذه احلالوة: فقال أبو يعلى

 املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو يعلى الصابوين، أخربنا أبو سعيد حممد بن أخربنا أمحد بن أيب احلسني، عن عبد
احلسني السمسار، حدثنا ابن خزمية، حدثنا عبد الرمحن بن بشر، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج ومالك، عن ابن شهاب، عن 

  .الالً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حىت تسمعوا تأذين ابن أم مكتومإن ب: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: سامل، عن ابن عمر

  أبو عمرو الداني

    

اإلمام احلافظ، اود املقرئ، احلاذق، عامل األندلس، أبو عمرو؛ عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي، موالهم 
  . التيسري وجامع البيان، وغري ذلكاألندلسي، القرطيب مث الداين، ويعرف قدمياً بابن الصرييف، مصنف

ذكر أن والده أخربه أن مولدي يف سنة إحدى وسبعني وثالث مئة، فابتدأت بطلب العلم يف أول سنة ست ومثانني، ورحلت إىل 
املشرق سنة سبع وتسعني، فمكثت بالقريوان أربعة أشهر، مث توجهت إىل مصر، فدخلتها يف شوال من السنة، فمكثت ا سنةً، 

  .ججتوح

ورجعت إىل األندلس يف ذي القعدة سنة تسع، وخرجت إىل الثغر يف سنة ثالث وأربع مئة، فسكنت سرقسطة سبعة أعوام، مث : قال
  .وقدمت دانية سنة سبع عشرة وأربع مئة: قال. رجعت إىل قرطبة

  .فسكنها حىت مات: قلت

ه، وأمحد بن فراس املكي، وعبد الرمحن بن عثمان القشريي مسع أبا مسلم حممد بن أمحد الكاتب؛ صاحب البغوي، وهو أكرب شيخ ل
الزاهد، وعبد العزيز بن جعفر بن خواسىت الفارسي، نزيل األندلس، وخلف بن إبراهيم بن خاقان املصري، وتال عليهما، وحامت ابن 

 حمفوظ اجليزي، وسلمة بن سعيد عبد اهللا البزاز، وأمحد بن فتح بن الرسان، وحممد بن خليفة بن عبد اجلبار، وأمحد بن عمر بن
اإلمام، وسلمون بن داود القروي، وأبا حممد بن النحاس املصري، وعلي بن حممد بن بشري الربعي، وعبد الوهاب بن أمحد بن منري، 
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  .وحممد بن عبد اهللا بن عيسى األندلسي، وأبا عبد اهللا بن أيب زمنني، وأبا احلسن علي بن حممد القابسي، وعدة

اً على أيب احلسن طاهر بن غلبون، وأيب الفتح فارس ابن أمحد الضرير، ومسع سبعة ابن جماهد من أيب مسلم الكاتب وتال أيض
  .بسماعه منه، وصنف التصانيف املتقنة السائرة

 الرمحن ولده أبو العباس، وأبو داود سليمان بن أيب القاسم جناح، وأبو احلسن علي بن عبد: حدث عنه وقرأ عليه عدد كثري، منهم
ابن الدش، وأبو احلسني حيىي بن أيب زيد ابن البياز، وأبو الذواد مفرج اإلقبايل، وأبو بكر حممد بن املفرج البطليوسي، وأبو بكر بن 
الفصيح، وأبو عبد اهللا حممد بن مزاحم، وأبو علي احلسني بن حممد ابن مبشر، وأبو القاسم خلف بن إبراهيم الطليطلي، وأبو عبد 

مد بن فرج املغامي، وأبو إسحاق إبراهيم بن علي؛ نزيل اإلسكندرية، وأبو القاسم ابن العريب، وأبو عبد اهللا حممد بن عيسى اهللا حم
بن الفرج التجييب املغامي، وأبو متام غالب بن عبيد اهللا القيسي، وحممد ابن أمحد بن سعود الداين، وخلف بن حممد املريي ابن 

  .العرييب، وخلق كثري

أمحد بن حممد اخلوالين، وأبو العباس أمحد بن عبد امللك بن أيب محزة املرسي؛ خامتة من روى عنه يف الدنيا، : عنه باإلجازةوروى 
  .وعاش بعده سبعاً ومثانني سنة، وهذا نادر وال سيما يف املغرب

  .كان أبو عمرو جماب الدعوة، مالكي املذهب: قال املغامي

  .مقرئ متقدم، مسع باألندلس واملشرقهو حمدث مكثر، و: وقال احلميدي

املشرق يف عرف املغاربة مصر وما بعدها من الشام والعراق، وغري ذلك، كما أن املغرب يف عرف العجم وأهل العراق أيضاً : قلت
  .مصر، وما تغرب عنها

، وطرقه وإعرابه، ومجع يف ذلك كله كان أبو عمرو أحد األئمة يف علم القرآن رواياته وتفسريه ومعانيه: قال أبو القاسم بن بشكوال
تواليف حساناً مفيدة، وله معرفة باحلديث وطرقه، وإمساء رجاله ونقلته، وكان حسن اخلط، جيد الضبط، من أهل الذكاء واحلفظ، 

  .والتفنن يف العلم، ديناً فاضالً، ورعاً سنياً

مل يكن يف عصره وال بعد عصره أحد يضاهيه :  بعض الشيوخواحلافظ أبو عمرو الداين، قال: ويف فهرس ابن عبيد اهللا احلجري قال
وكان يسأل عن املسألة مما . ما رأيت شيئاً قط إال كتبته، وال كتبته إال وحفظته، وال حفظته فنسيته: يف حفظه وحتقيقه، وكان يقول

  .يتعلق باآلثار وكالم السلف، فيوردها جبميع ما فيها مسندة من شيوخه إىل قائلها

  . أيب عمرو املنتهى يف حترير علم القراءات، وعلم املصاحف، مع الرباعة يف علم احلديث والتفسري والنحو، وغري ذلكإىل: قلت

    

ألف كتاب جامع البيان يف السبع ثالثة أسفار يف مشهورها وغريبها، وكتاب التيسري، وكتاب االقتصاد يف السبع، واجياز البيان يف 
ءة ورش أيضاً، واملقنع يف الرسم، وكتاب احملتوى يف القراءات الشواذ، فأدخل فيها قراءة يعقوب وأيب قراءة ورش، والتلخيص يف قرا

جعفر، وكتاب طبقات القراء يف جملدات، واألرجوزة يف أصول الديانة، وكتاب الوقف واالبتداء، وكتاب العدد، وكتاب التمهيد 
وكتاب الفنت الكائنة؛ جملد يدل على تبحره يف احلديث، وكتاب اهلمزتني يف حرف نافع جملدان، وكتاب الالمات والراءات لورش، 

  .وله تواليف كثرية صغار يف جزء وجزئني. جملد، وكتاب الياءات جملد، وكتاب اإلمالة البن العالء جملد

م من األقران، موفور وقد كان بني أيب عمرو، وبني أيب حممد بن حزم وحشة ومنافرة شديدة، أفضت ما إىل التهاجي، وهذا مذمو
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وأبو عمر أقوم قيالً، وأتبع للسنة، ولكن أبا حممد أوسع دائرةً يف العلوم، بلغت تواليت أيب عمرو مئةً . نسأل اهللا الصفح. الوجود
  .وعشرين كتاباً

  : وهو القائل يف أرجوزته السائرة

 طريقها القرآن ثم السنّه  أخي أين طريق الجنّه تدري

 األصحاب خير جيل وموطن  رسولببلد ال كالهما

 عن نبيهم يروونه فالعلم  جماعة المدينه فاتّبعن

 النّقل والقول وفي فتواهم في  فحجةٌ على سواهم وهم

 قد حوى على جميع ذلك إذ  على اإلمام مالك واعتمدن

  وصحة النقل وعلم من مضى  الفقه والفتوى إليه المنتهى في

  : منها

في دفتٍر أو قرطاس داود  قياسما تجد لل وحك 

  وفارق األصحاب واألتباعا  قوله إذ خرق اإلجماعا من

 وكّل قوٍل ولّد اآلراء  األهواء والمراء واطّرح

  : منها

 بكّل ما جاء به القرآن  عقود السنة اإليمان ومن

عن  وبالحديث المسند المروي ة عن النّبياألئم 

 دائم إلى غير أجل وهو  وأن ربنا قديم لم يزل

  : منها

 يزل مدبراً حكيما ولم  موسى عبده تكليما كلّم

 فوق عرشه العظيم وهو  وقوله قديم كالمه

 بأنّه كالمه المنزل  في كتابه المفصل والقول

 بمخلوق وال بخالق ليس  رسوله النّبي الصادق على

 محدثٌ فقوله مروق أو  إنّه مخلوق: قال فيه من

 ومثل ذاك اللّفظ عند الجلّه  فيه بدعةٌ مضلّه الوقفو

 فيه واللّفظيه الواقفون  كال الفريقين من الجهميه

 وبشٍر المريسي وواصٍل  أهون بقول جهٍم الخسيس
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 وابن أبي دواد معمر  ذي السخف والجهل وذي العناد

 وشارع البدعة والضالل  عبيٍد شيخ االعتزال وابن

 هذه األمة النّظّام وجبت  دح في اإلسالمالقا والجاحظ

 السفيه ذي الخناء ونجله  المعروف بالجبائي والفاسق

 مؤيدي الكفر بكّل ويل  والالّحقي وأبي هذيل

 من أهل االرتياب وشبههم  العمى ضراٍر المرتاب وذي

 عن ذاك ليس ينفصل ونية  وبعد فاإليمان قوٌل وعمل

 وتارةً ينقص بالتّقصير  فتارةً يزيد بالتّشمير

فرض وحب تزلّفٌ وفرض ومدحهم  أصحاب النّبي 

 المهذّب الفاروق وبعده  الصحابة الصديق وأفضل

  : منها

  وشاع في النّاس قديماً وانتشر  صحيح ما أتى به الخبر ومن

 في كّل ليلٍة إلى السماء  ربنا بال امتراء نزول

 بحانه من قادٍر لطيفس  غير ما حد وال تكييف من

 نراه باألبصار وأنّنا  ورؤية المهيمن الجبار

 البدر بال غمام كرؤية  القيامة بال ازدحام يوم

    

 المنكر والنّكير وفتنة  وضغطة القبر على المقبور

 لواضح السنّة واجتبانا  للّه الذي هدانا فالحمد

  .وهي أرجوزة طويلة جداً

وال سنة أربع وأربعني وأربع مئة، ودفن ليومه بعد العصر مبقربة دانية، ومشى سلطان البلد أمام نعشه، مات أبو عمرو يوم نصف ش
  .وشيعه خلق عظيم، رمحه اهللا تعاىل

  النرسي

الشيخ العامل، املقرئ، املسند، أبو احلسني؛ حممد بن الشيخ أيب نصر أمحد بن حممد بن أمحد بن حسنون، ابن النرسي البغدادي، 
  .تلك املشيخةصاحب 

وعبد الوهاب . مسع أبا بكر حممد بن إمساعيل الوراق، وعلي بن عمر احلريب، وابن أخي ميمي، واملعاىف اجلريري، وطبقتهم ببغداد
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  .ابن احلسن الكاليب، وغريه بدمشق

ر سنة ست ومخسني كان ثقةً من أهل القرآن، ولد سنة سبع وستني وثالث مئة، وتويف يف صف: حدث عنه أبو بكر اخلطيب، وقال
  .وأربع مئة

  .وروى عنه أبو العز بن كادش، وأبو غالب بن البناء، والقاضي أبو بكر بن عبد الباقي، وآخرون: قلت

  .أنبأنا الكندي، أخربنا أبو بكر األنصاري، أخربنا أبو احلسني رمحه اهللا: مسعنا مشيخته من أيب حفص القواس

قرطبة سراج بن عبد اهللا األموي، ومشس األئمة عبد العزيز بن أمحد احللوائي، واحملدث عبد ومات معه أبو الوليد الدربندي، وقاضي 
العزيز النخشيب، وأبو القاسم بن برهان النحوي املتكلم، وأبو حممد ابن حزم، وأبو سعيد حممد بن علي بن حممد اخلشاب، والوزير 

  .عميد امللك الكندري

  ابن اآلبنوسي

  .ني، حممد بن أمحد بن حممد بن علي، ابن اآلبنوسي البغداديالشيخ الثقة، أبو احلس

مسع أبا القاسم بن حبابة، والدارقطين، وابن شاهني، وابن أخي ميمي، وعبد اهللا بن حممد بن حمارب اإلصطخري، وأبا حفص 
  .الكتاين

  .كتبت عنه، وكان مساعه صحيحاً، مات يف سنة سبع ومخسني وأربع مئة: قال اخلطيب

  .ه مشيخة يف جزئني، رواها عنه أبو غالب أمحد بن البناءول: قلت

  .ومات فيها أبو إبراهيم أمحد بن القاسم بن ميمون احلسيين، وسعيد بن أيب سعيد العيار، واملوحد بن علي بن الربي الدمشقي

  العيار

إشكاب النيسابوري، الصويف، املعروف الشيخ العامل الزاهد، املعمر، أبو عثمان، سعيد بن أيب سعيد؛ أمحد بن حممد بن نعيم بن 
  .بالعيار

ارحتل يف سنة مثان وسبعني وثالث مئة، فسمع صحيح البخاري مبرو من حممد بن عمر الشبوي، ومسع بنيسابور من أيب حممد 
  .املخلدي، وأيب طاهر بن خزمية، وأيب الفضل عبيد اهللا بن حممد الفامي، وأيب احلسني اخلفاف، وطائفة

  .أبو بكر البيهقيانتقى عليه 

حممد بن الفضل الفراوي، وزاهر الشحامي، وأبو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي، وعدة، ومن أصبهان غامن بن أمحد : حدث عنه
  .اجللودي، وفاطمة بنت حممد البغدادي، وحسني بن طلحة الصاحلاين

  .وعتيق بن احلسني الرويدشيت، وآخرون

  .ع الصحيح مبرومس: قال عبد الغافر بن إمساعيل

  .ومسع راة من عبد الرمحن بن أيب شريح: قلت

كان أيب سيء الرأي يف سعيد العيار، : مسعت صاحب بن أيب صاحل املؤذن يقول: مسعت أبا بكر السمعاين يقول: قال السلفي
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  .ويطعن فيما روى عن بشر بن أمحد اإلسفراييين خاصة

 ومساعه منه ممكن، فقد ذكر احلافظ ابن نقطة أن مولد العيار يف سنة مخس وأربعني هلذا ما خرج له البيهقي عن بشر شيئاً،: قلت
  .وثالث مئة، وخرج له البيهقي، عن زاهر بن أمحد

وذكر أنه كان ال حيدث بشيء، فرأى . كان العيار شيخاً ياً ظريفاً، من أبناء مئة واثنيت عشرة سنة: قال فضل اهللا بن حممد الطبسي
كيف ال تروي أخباري : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتلقاين أبو بكر برسالة منه يقول: قال. لته على أن روىبدمشق رؤيا مح

  .فأنا منذ ذلك أطوف يف البلدان، وأروي مسموعايت: قال. وتنشرها ؟

  .رينألنه كان يف ابتدائه يسلك مسالك العيا: مل مسي العيار ؟ قالوا: سألت مجاعة: قال غيث األرمنازي

يتكلمون فيه لروايته كتاب اللمع، عن أيب نصر السراج، وكان يزعم أنه مسع األربعني حملمد بن : قال ابن طاهر يف كتاب الضعفاء
  .أسلم من زاهر السرخسي

  .روى العيار عن بشر بن أمحد، وبئس ما فعل، أفسد مساعاته الصحيحة بروايته عنه: قال حممد بن عبد الواحد الدقاق

  .مات العيار بغزنة يف ربيع األول، سنة سبع ومخسني وأربع مئة:  الغافرقال عبد

    

أخربنا حممد بن عبد السالم، وأبو الفضل بن عساكر، عن عبد املعز ابن حممد، أخربنا الفضيلي حممد بن إمساعيل، أخربنا سعيد بن 
 حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن حممد العيار، أخربنا عبيد اهللا بن حممد الصرييف، أخربنا حممد بن إسحاق،

عبد أو أمة، مث إن : قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتاً بغرة: املسيب، عن أيب هريرة قال
  . وأن العقل على عصبتهااملرأة اليت قضى عليها توفيت، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها،

  .أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن قتيبة

وفيها تويف أبو إبراهيم أمحد بن القاسم بن ميمون احلسيين مبصر، واملوحد بن علي بن الربي بدمشق، وأبو احلسني حممد بن أمحد بن 
  .اآلبنوسي، وعايل بن النحوي عثمان بن جين

  القاضي أبو يعلى

اإلمام العالمة، شيخ احلنابلة، القاضي أبو يعلى؛ حممد بن احلسني ابن حممد بن خلف بن أمحد البغدادي، احلنبلي، ابن الفراء، 
  .صاحب التعليقة الكربى، والتصانيف املفيدة يف املذهب

  .ولد يف أول سنة مثانني وثالث مئة

بن حبابة، وعيسى بن الوزير، وابن أخي ميمي، وأم الفتح بنت أمحد ومسع علي بن عمر احلريب، وإمساعيل بن سويد، وأبا القاسم 
  .وأملى عدة جمالس. بن كامل، وأبا طاهر املخلص، وأبا الطيب بن منتاب، وابن معروف القاضي، وطائفة

 وأبو العز بن اخلطيب، وأبو اخلطاب الكلوذاين، وأبو الوفاء بن عقيل، وأبو غالب بن البناء، وأخوه حيىي بن البناء،: حدث عنه
. كادش، وأبو بكر حممد بن عبد الباقي، وابنه القاضي أبو احلسني حممد بن حممد ابن الفراء، وأبو سعد أمحد بن حممد الزوزين

  .وحدث عنه من القدماء املقرئ أبو علي األهوازي
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نه، مع معرفة بعلوم القرآن وتفسريه، أفىت ودرس، وخترج به األصحاب، وانتهت إليه اإلمامة يف الفقه، وكان عامل العراق يف زما
والنظر واألصول، وكان أبوه من أعيان احلنفية، ومن شهود احلضرة، فمات وأليب يعلى عشرة أعوام، فلقنه مقرئه العبادات من 

عنده، وتصدر خمتصر اخلرقي، فلذ له الفقه، وحتول إىل حلقة أيب عبد اهللا بن حامد، شيخ احلنابلة، فصحبه أعواماً، وبرع يف الفقه 
وقد مسع مبكة ودمشق من عبد الرمحن بن أيب . 385بأمره لإلفادة سنة اثنتني وأربع مئة، وأول مساعه من علي بن معروف يف سنة 

نصر، وحبلب، ومجع كتاب إبطال تأويل الصفات، فقاموا عليه ملا فيه من الواهي واملوضوع، فخرج إىل العلماء من القادر باهللا 
عه، ومحل إىل القادر كتاب إبطال التأويل، فأعجبه، وجرت أمور وفنت نسأل اهللا العافية مث أصلح بني الفريقني الوزير املعتقد الذي مج

  .القرآن كالم اهللا، وأخبار الصفات متر كما جاءت: علي بن املسلمة، وقال يف املأل

 تال بالقراءات العشر، وكان ذا عبادة وجد، ومالزمة مث ويل أبو يعلى القضاء بدار اخلالفة واحلرمي، مع قضاء حران وحلوان، وقد
  .للتصنيف، مع اجلاللة واملهابة، ومل تكن له يد طوىل يف معرفة احلديث، فرمبا احتج بالواهي

بو تفقه عليه أبو احلسن البغدادي، وأبو جعفر اهلامشي، وأبو الغنائم بن الغباري، وأبو علي بن البناء، وأبو الوفاء بن القواس، وأ
  .احلسن النهري، وابن عقيل، وأبو اخلطاب، وأبو احلسن بن جدا، وأبو يعلى الكيال، وأبو الفرج الشريازي

ألف كتاب أحكام القرآن، ومسائل اإلميان، واملعتمد؛ وخمتصره، واملقتبس، وعيون املسائل، والرد على الكرامية، والرد على الساملية 
م يف االستواء، والعدة يف أصول الفقه؛ وخمتصرها، وفضائل أمحد، وكتاب الطب، وتواليف واسمة، والرد على اجلهمية، والكال

  .كثرية سقتها يف تاريخ اإلسالم

  .وكان متعففاً، نزه النفس، كبري القدر، ثخني الورع

  .تويف سنة مثان ومخسني وأربع مئة

وأبو علي احلسن بن غالب املقرئ، وأبو الطيب عبد ومات فيها البيهقي، وقاضي سارية أبو إسحاق إبراهيم بن حممد السروي، 
  .الرزاق بن مشة، وأبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، صاحب احملكم، والقاضي أبو عاصم حممد بن أمحد بن حممد العبادي راة

  القضاعي

افعي، قاضي مصر، ومؤلف كتاب الفقيه العالمة، القاضي أبو عبد اهللا؛ حممد بن سالمة بن جعفر بن علي القضاعي، املصري، الش
  .الشهاب جمرداً ومسنداً

مسع أبا مسلم حممد بن أمحد الكاتب، وأمحد بن ثرثال، وأبا احلسن بن جهضم، وأمحد بن عمر اجليزي، وأبا حممد بن النحاس 
  .املالكي، وعدة

    

، وسهل بن بشر اإلسفراييين، وأبو القاسم أبو نصر بن ماكوال، وأبو عبد اهللا احلميدي، وأبو سعد عبد اجلليل الساوي: حدث عنه
  .النسيب، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن الرازي، وآخرون من املغاربة والرحالة

  .كان متفنناً يف عدة علوم، مل أر مبصر من جيري جمراه: قال ابن ماكوال

من مبتدأ اخللق إىل زمانه يف جميليد، وكتاب تاريخ خمتصر؛ : كان ينوب يف القضاء مبصر، وله تصانيف، منها: قال غيث األرمنازي
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  .أخبار الشافعي

  .له معجم لشيوخه، وكتاب دستور احلكم؛ كتب عنه احلفاظ كأيب بكر اخلطيب، وأيب نصر بن ماكوال: وقال غريه

، مث رويت عنه قدم علينا القضاعي صور رسوالً من املصريني إىل بلد الروم، فذهب ومل أمسع منه: وقال الفقيه نصر بن إبراهيم
  .باإلجازة

  .كان من الثقات األثبات، شافعي املذهب واالعتقاد، مرضي اجلملة: وقال السلفي

  .مات مبصر يف ذي احلجة سنة أربع ومخسني وأربع مئة: قال احلبال

  المغربي

  .الشيخ اجلليل، األمني، أبو بكر؛ أمحد بن منصور بن خلف بن محود املغريب األصل، النيسابوري

أيب طاهر بن خزمية، وأيب حممد عبد اهللا بن أمحد الصرييف، واحلافظ أيب بكر اجلوزقي، وأيب حممد املخلدي، وعبيد اهللا بن : عنحدث 
  .حممد الفامي، وأمحد بن حممد اخلفاف، وأيب عمرو أمحد بن أيب الفرايت، وطائفة

خلف، فشيخ نظيف، طاف به وبأخيه أبومها الشيخ منصور على أما شيخنا أبو بكر املغريب البزاز؛ أخو : قال عبد الغافر بن إمساعيل
تويف سنة . مسع منه األئمة الكبار، ورزق الرواية سنني، وعاش عيشاً نقياً. مشايخ عصره، فسمعا الكثري، ومجع أليب بكر الفوائد

  .كذا قال. اثنتني وستني وأربع مئة

  .تويف سنة ستني: وقال غريه

  .تويف يف رمضان سنة تسع ومخسني وأربع مئة: وقال أبو القاسم بن عساكر

  .عبد الغافر الفارسي، وأبو عبد اهللا الفراوي، وأبو القاسم الشحامي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا البحريي، وآخرون: حدث عنه: قلت

  .وله أربعون حديثاً مسعناها

 أيب سعيد املعلم، أخربنا أمحد بن منصور، أخربنا احلسن بن أخربنا أمحد بن هبة اهللا غري مرة، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا متيم ابن
أن رسول اهللا صلى اهللا : أمحد، أخربنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، حدثنا عقيل، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه

هللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربةً، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يشتمه، من كان يف حاجة أخيه كان ا: عليه وسلم قال
  .فرج اهللا عنه ا كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة

  .أخرجه البخاري، عن ابن بكري، ومسلم عن قتيبة معاً عن الليث

ومسند واسط القاضي أبو متام علي بن وفيها مات أبو نصر أمحد بن عبد الباقي بن طوق باملوصل، وأبو القاسم احلنائي بدمشق، 
  .حممد بن احلسن املعتزيل، وأبو مسلم بن مهربزدا، وشيخ املالكية عبد اجلليل ابن خملوق املصري، وقد شاخ

  كله

الشيخ اجلليل، األمني، أبو أمحد، عبد الواحد بن أمحد بن حممد ابن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن حيىي بن مندة العبدي، 
  .ويلقب بكله، وهو من أقارب احلافظ أيب عبد اهللا بن مندة. هاين، املؤدب، البقالاألصب
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عبيد اهللا بن مجيل مبسند أمحد بن منيع، وحدث عن أيب بكر حممد بن أمحد بن جشنس، وحممد بن أمحد بن شهريار، : حدث عن
  .وعبد اهللا بن عمر بن اهليثم، وأيب عبد اهللا بن مندة، وطائفة

 علي احلداد، وسعيد بن أيب الرجاء الصرييف؛ ومسع منه الصرييف هذا يف سنة مخسني وأربع مئة وبعدها مسند ابن أبو: حدث عنه
  .منيع

  .تويف يف صفر سنة ثالث ومخسني وأربع مئة

  ابن غزو

  .الشيخ العامل، الثقة، أبو مسلم؛ عبد الرمحن بن غزو بن حممد ابن حيىي النهاوندي، العطار

  . طريق السلفيله جزء مسعناه من

أمحد بن زنبيل النهاوندي، وأمحد بن فراس املكي، وأيب احلسن الرفاء، وحممد بن بكران الرازي، وأيب أمحد الفرضي، : حدث عن
  .ومحزة بن العباس الطربي، وخلق سواهم

  .أبو طاهر املطهر ولده، وأبو الفتح املظفر بن شجاع اهلمذاين، وأبو بكر األخباري: وعنه

  .كان ثقةً صدوقاً، مسع منه الكبار: هقال شريوي

  .تويف أيب يف سنة أربع ومخسني وأربع مئة: مسعت ولده أبا طاهر يقول: وقال السلفي

  .حدث يف سنة ثالث ومخسني: قلت

    

وشيخ . نعم، وفيها مات العالمة أبو احلسن علي بن رضوان املصري الفيلسوف، صاحب التصانيف يف الطب والرياضي، سنة ثالث
وصاحب ماردين وميافارقني وتلك الديار نصر الدولة أمحد بن . ملقرئني مبصر أبو العباس أمحد بن نفيس، عن نيف وتسعني سنةا

مروان الكردي، وكانت أيامه إحدى ومخسني سنة، وأبو أمحد عبد الواحد بن أمحد البقال األصبهاين، وقد ذكر، والفقيه علي بن 
سخة فليح، وواقف اخلانقاه دار عمر بن عبد العزيز الشيخ أبو القاسم علي بن حممد السلمي احلسني بن جابر التنيسي، راوي ن

السميساطي، وأبو طاهر عمر ابن حممد بن زاده اخلرقي الدالل؛ من أصحاب أيب بكر بن املقرئ، واألستاذ أبو بكر حممد بن احلسن 
  .احب املوصل أبو املعايل قريش بن بدران ابن مقلد العقيليبن علي الطربي، صاحب اخلبازي املقرئ، وأبو عد الكنجروذي، وص

  ابن حمدون

  .الشيخ أبو بكر؛ حممد بن حممد بن محدون السلمي، النيسابوري

  .أيب عمرو بن محدان، وأيب القاسم بن ياسني القاضي، وأيب عمرو أمحد بن أيب الفرايت: حدث عن

  .ومتيم بن أيب سعيد اجلرجاين، وآخرونإمساعيل بن عبد الغافر، وزاهر بن طاهر، : روى عنه

  .وكان مقيماً بقرية بقرب نيسابور. وأحلق الصغار بالكبار
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  .تويف يف احملرم سنة مخس ومخسني وأربع مئة: وثقه عبد الغافر، وقال

  .وقع يل من عواليه

  الوني

  . البغدادي، الضرير، احلاسب، صاحب التصانيفإمام الفرضيني، العالمة، أبو عبد اهللا، احلسني بن حممد ابن عبد الواحد، ابن الوين

  .أيب احلسن أمحد بن حممد بن الصلت، وأيب احلسن ابن رزقويه، ومجاعة: مسع من

  .أبو علي بن البناء، وأبو احلسني بن الطيوري، وأبو زكريا التربيزي اللغوي: حدث عنه

أخربنا الفخر الفارسي، أخربنا السلفي، أنشدنا : لنجار قالوكان ذا اختصاص بالقائم بأمر اهللا، يكثر احلضور عنده، فروى ابن ا
  : مسعت القائم بأمر اهللا ينشد لنفسه: عبيد اهللا بن عبد العزيز الرسويل، مسعت أبا عبد اهللا الوين الفرضي يقول

  هل لي غدير من شراٍب معطش  من خمر التّصابي منتشي القلب

  في الهوى لم ينعشقتيٍل ولكم  من برح الهوى مقتولةٌ والنّفس

 قلبي في إساٍر موحش خلّفن  علي من الغرام عجائب جمعت

 يغري ونمام يشي ومنازع  يصد وعاذل متنصح خلٌّ

كان الوين متقدماً يف الفرائض، له فيه تصانيف جيدة، وكانت له يد يف علوم، كان حسن الذكاء، مسعت أبا بكر : قال ابن ماكوال
  .رنا جملس حمدث ومعنا الوين، فأملى أحاديث، وقمنا وقد حفظ الوين منها بضعة عشر حديثاًحض: اخلطيب يقول

  .مسع منه أبو حكيم اخلربي، وغريه

مات الوين يف رابع ذي احلجة سنة مخسني وأربع مئة، وكان عند اخلليفة، فاتفق أن كبست دار اخلليفة، وخرج : وقال ابن خريون
ر، وضرب الوين بدبوس يف رأسه، وجرح يف وجهه، ومات منها شهيداً، وكان أحد أئمة املسلمني، اخلليفة، وقتل مجاعة يف الدا

  .مسعت منه

  .قتل يف كائنة البساسريي: قلت

  الذهلي

  .إمام جامع مهذان، وركن السنة، أبو احلسن، علي بن محيد بن علي الذهلي، اهلمذاين

  .د البصري، وأيب عمر بن مهدي، وطبقتهمأيب بكر بن الل، وابن تركان، وأمحد بن حمم: روى عن

  .يوسف بن حممد اخلطيب، وغريه: روى عنه

  .وكان ورعاً، تقياً، حمتشماً، يتربك بقربه

  .مات سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة وقد قارب الثمانني
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مد بن عبيد اهللا بن عمروس وفيها مات املقرئ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي القزويين مبصر، وشيخ املالكية أبو الفضل حم
  .ببغداد، لقي ابن شاهني

  الكنجروذي

الشيخ الفقيه، اإلمام األديب، النحوي، الطبيب، مسند خراسان، أبو سعد، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن 
  .حملة: وجرتروذ. جعفر النيسابوري، الكنجروذي واجلرتروذي

  .ولد بعد الستني وثالث مئة

أيب عمرو بن محدان، وأيب سعيد عبد اهللا بن حممد الرازي، وحسينك بن علي التميمي، وأيب احلسني بن دهثم، وأيب :  عنوحدث
احلسني أمحد بن حممد البحريي، وحممد بن بشر البصري، وشافع ابن حممد اإلسفراييين، وأيب بكر بن مهران املقرئ، واحلافظ أيب 

  .مد الطرازي، وأمحد بن حممد البالوي، وأمحد بن احلسني املرواين، وطبقتهمأمحد احلاكم، وأيب بكر حممد بن حم

  .وعنه البيهقي، والسكري، وروى الكثري، وانتهى إليه علو اإلسناد

    

إمساعيل بن عبد الغافر، وأبو عبد اهللا الفراوي، وهبة اهللا بن سهل السيدي، ومتيم بن أيب سعيد اجلرجاين، وزاهر : حدث عنه
  . وعبد املنعم بن القشريي، وخلق سواهمالشحامي،

كان بارع وقته الستجماعه فنون العلم، أدرك األسانيد . له قدم يف الطب والفروسية، وأدب السالح: قال عبد الغافر بن إمساعيل
لروايات، وله شعر وختم مبوته أكثر هذه ا: إىل أن قال... العالية يف احلديث واألدب، وأدرك ببغداد أئمة النحو، ومسع منه اخللق 

  .حسن، أجاز يل مجيع مسموعاته، وخطه عندي

  .مسعنا كثرياً من حديثه باإلجازة العالية. تويف يف صفر سنة ثالث ومخسني وأربع مئة: قلت

  البحيري

  .سابوريالشيخ اجلليل الثقة، أبو عثمان، سعيد بن حممد بن أيب احلسني أمحد بن حممد بن جعفر بن حممد بن حبري البحريي، الني

جده أيب احلسني، وزاهر بن أمحد السرخسي، وأيب عمرو بن محدان، وأيب أمحد احلاكم، وأيب علي احلسن بن أمحد : مسع من
احلريي؛ والد أيب بكر، وأيب اهليثم الكشميهين، وأيب حفص الكتاين، وابن أخي ميمي، وحممد بن عمر بن تة، واحلافظ أيب بكر 

اب اإلسفراييين ا، وأيب سعد بن اإلمساعيلي جبرجان، وحممد بن عبد اهللا اجلوزقي، وأيب القاسم بن حممد بن أمحد بن عبد الوه
حبابة، واحلسن ابن أمحد املخلدي، واحلسن بن علي بن إبراهيم؛ صاحب ابن خزمية، وأيب احلسني اخلفاف، وأمة السالم بنت أمحد 

  .بد اهللا بن رزيق البغدادي مبكة، وطائفةبن كامل، وأيب أمحد بن جامع الدهان، ومن أمحد بن ع

  .وقع يل من عواليه. هبة اهللا بن سهل، وزاهر بن طاهر، وحممد بن الفضل الفراوي، وطائفة: حدث عنه

ورد أبو عثمان جرجان مع أبيه، فسمع ا، وحدث زماناً على السداد، وخرج له الفوائد، : قال علي بن حممد اجلرجاين احلافظ
  .، وغزا اهلند والروم، غزا مع السلطان حممود، وعقد جملس اإلمالء بعد موت أخيه عبد الرمحنوحج ثالث مرات
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  .مث مسى شيوخه. شيخ كبري، ثقة يف احلديث، مسع الكثري خبراسان والعراق، وخرج له: وقال عبد الغافر يف سياقه

  .تويف يف شهر ربيع اآلخر، سنة إحدى ومخسني وأربع مئة: وقال

لبساسريي، واملقرئ أبو علي احلسن بن أيب الفضل الشرمقاين، واملقرئ أبو املظفر عبد اهللا بن شبيب، وأبو طالب وفيها قتل ا
العشاري، والسلطان جغريبك السلجوقي بسرخس، وأخوه امللك إبراهيم ينال؛ خنقه أخوه طغرلبك، وأبو احلسن علي بن حممود 

  .الزوزين، وذو الفنون قاسم بن الفتح األندلسي

  ابن رضوان

  .الفيلسوف الباهر، أبو احلسن؛ علي بن رضوان بن علي بن جعفر املصري، صاحب التصانيف، وله دار كبرية مبصر قد دمت

أجهدت نفسي : كان صبياً فقرياً، يتكسب بالتنجيم، واشتغل يف الطب، ففاق فيه، وأحكم الفلسفة ومذهب األوائل وضالهلم، فقال
  .خذت يف الطب والفلسفة، وكنت فقرياً، مث اشتهرت بالطب، وحصلت منه أمالكاً، وأنا اآلن يف الستنييف التعليم، فلما بلغت، أ

كان أبوه خبازاً، وملا متيز، خدم احلاكم بالطب، فصريه، رئيس األطباء، وعاش إىل القحط الكائن يف اخلمسني وأربع مئة، : قلت
رب، وكان ذا سفه يف حبثه، ومل يكن له شيخ، بل اشتغل باألخذ عن فسرقت يتيمة رباها عنده نفائس، وهربت، فتعثر، واضط

أفضل : وهذا غلط، وكان مسلماً موحداً ومن قوله. الكتب، وصنف كتاباً يف حتصيل الصناعة من الكتب، وأا أوفق من املعلمني
 دفع املضار مبصر عن األبدان، ورسالة وشرح عدة تواليف جلالينوس، وله مقالة يف. الطاعات النظر يف امللكوت، ومتجيد املالك هلا

يف عالج داء الفيل، ورسالة يف الفاجل، ورسالة يف بقاء النفس بعد املوت، مقالة يف نبوة نبينا صلى اهللا عليه وسلم، مقالة يف حدث 
، وقد سرد له ابن أيب أصيبعة العامل، مقالة يف الرد على حممد بن زكريا الرازي يف العلم اإلهلي وإثبات الرسل، مقالة يف حيل املنجمني

  .عدة تصانيف

  .مات سنة ثالث ومخسني وأربع مئة: مث قال

  جغريبك

هو السلطان داود بن األمري ميكائيل بن سلجوق بن دقاق التركماين، السلجوقي، صاحب خراسان؛ ووالد السلطان ألب آرسالن؛ 
  .، استولوا على املمالك، وأبادوا الدولة البويهيةوأخو صاحب العراق والعجم، طغرلبك؛ ومها أول امللوك السلجوقية

  .وكان جغريبك ينكر على أخيه الظلم، وفيه ديانة وعدل

فنقل . يف صفر سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة: وقيل. عاش سبعني سنةً وامتدت أيامه إىل أن تويف بسرخس، يف رجب سنة إحدى
  .ودفن مبرو

    

ثني، بل قبلها، وكان جدهم دقاق من األمراء، وكذا ولده سلجوق، فقدمه اخلان بيغو، وأول ظهورهم كان يف سنة اثنتني وثال
وكثر جنده، وصار يغزو كفرة الترك، وعمر دهراً، وجاز املئة، وقام ابنه ميكائيل مدة، مث استشهد يف الغزو، وجرى لولديه حروب 
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  .يف حدود األربع مئة حىت توطد ملكهم

  .رسالنمتلك بعد جغريبك ابنه ألب آ

  طغرلبك

  .حممد بن ميكائيل، السلطان الكبري، ركن الدين، أبو طالب

أصل السلجوقية، من بر خبارى؛ هلم عدد وقوة وإقدام، وشجاعة وشهامة وزعارة، فال يدخلون حتت طاعة، وإذا قصدهم ملك، 
اء النهر وجد رأس السلجوقية قوي الشوكة، دخلوا الربية على قاعدة األعراب، وملا عرب السلطان حممود بن سبكتكني إىل بالد ما ور

فاستماله، وخدعه، حىت جاء إليه، فقبض عليه، واستشار األمراء، فأشار بعضهم بتغريق كبارهم، وأشار آخرون بقطع إامام 
ركاه، ومضوا ليبطل رميهم، مث اتفق الراي على تفريقهم يف النواحي، ووضع اخلراج عليهم، فتهذبوا، وذلوا، فانفصل منهم ألفا خ

إىل كرمان، وملكها يومئذ ابن اء الدولة بن عضد الدولة بن بويه، فأحسن إليهم، ومل يلبث أن مات بعد األربع مئة، فقصدوا 
أصبهان، ونزلوا بظاهرها، وكان صاحبها عالء الدولة بن كاكويه، فرغب يف استخدامهم، فكتب إليه السلطان حممود يأمره حبرم، 

اف، مث ترحلوا إىل أذربيجان، واحناز إخوام الذين خبراسان إىل خوارزم وجباهلا، فجهز السلطان جيشاً ضايقوهم فوقع بينهم مص
حنو سنتني، مث قصدهم حممود بنفسه، ومزقهم، وشتتهم، فمات وتسلطن ابنه مسعود، فتألف الذين نزلوا بأذربيجان، فأتاه ألف 

ا إىل طاعته، مث اشتغل حبرب اهلند، فإم خرجوا عليه، فخلت البالد للسلجوقية، فارس، فاستخدمهم، مث الطف اآلخرين، فأجابو
  .فهاجوا وأفسدوا

هذا كله، واألخوان طغرلبك وجغريبك يف أرضهم بأطراف خبارى، مث جرت ملحمة بني السلجوقية وبني متويل خبارى؛ قتل فيها 
ز جيشه حلرم، فاتلقوا، فانكسر آل سلجوق، وذلوا، وبذلوا الطاعة خلق من الفئتني، مث نفذوا رسوالً إىل السلطان، فحبسه، وجه

ملسعود، وضمنوا له أخذ خوارزم، فطيب قلوم، واخندع هلم، مث حشد األخوان وعربوا إىل خراسان، وانضم اآلخرون إليهم 
عشرين وأربع مئة، وأخذوا وكثروا، وجرت هلم أمور يطول شرحها إىل أن استولوا على املمالك، فأخذوا الري يف سنة تسع و

نيسابور يف سنة ثالثني، وأخذوا بلخ وغري ذلك، وضعف عنهم مسعود، وحتيز إىل غزنة، وبقوا يف أوائل األمر خيطبون له حىت 
 متكنوا، فراسلهم القائم بأمر اهللا بقاضي القضاة أيب احلسن املاوردي، مث إن طغرلبك املذكور عظم سلطانه، وطوى املمالك، واستوىل

كان : على العراق يف سنة سبع وأربعني، وحتبب إىل الرعية بعدل مشوب جبور، وكان يف نفسه ينطوي على حلم وكرم، وقيل
حيافظ على اجلماعة، ويصوم اخلميس واالثنني، ويبين املساجد، ويتصدق، وقد جهز رسوله ناصر بن إمساعيل العلوي إىل ملكة 

مع قسطنطينية مجاعةً يوم مجعة، فأذنت له، فخطب للخليفة القائم، وكان هناك رسول النصارى، فاستأذا ناصر يف الصالة جبا
  .خليفة مصر املستنصر، فأنكر ذلك

وذكر املؤيد يف تارخيه أن يف سنة إحدى وأربعني بعث ملك الروم إىل طغرلبك هدايا وحتفاً، والتمس اهلدنة، فأجابه، وعمر مسجد 
  .طغرلبك، ومتكن ملكهالقسطنطينية، وأقام فيها اخلطبة ل

  .وحاصر بأصبهان صاحبها ابن كاكويه أحد عشر شهراً، مث أخذها باألمان، وأعجبته، ونقل خزائنه من الري إليها

  .وملا متهدت البالد لطغرلبك خطب بنت اخلليفة القائم، فتأمل القائم، واستعفى فلم يعف، فزوجه ا، مث قدم طغرلبك بغداد للعرس
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  .ة على القائم يف إعادة اخلالفة إليه، وقطع خطبة املصريني اليت أقامها البساسرييوكانت له يد عظيم

    

مث نفذ طغرلبك مئة ألف دينار برسم نقل اجلهاز، فعمل العرس يف صفر سنة مخس ومخسني، وأجلست على سرير مذهب، ودخل 
فاً سنية، وخدم وانصرف، مث بعث إليها عقدين السلطان إىل بني يديها، فقبل األرض، ومل يكشف املنديل عن وجهها، وقدم حت

جموهرين، وقطعة ياقوت عظيمة، مث دخل من الغد، فقبل األرض، وجلس على سرير إىل جانبها ساعةً، وخرج، وبعث هلا فرجية 
الضعفاء فوده لو هذا واخلليفة يف أمل وحزن وكظم، فأما غريه من اخللفاء . نسيج مكللةً باجلوهر وخمنقةً أي قالدة مثمنة، وسر ا

زوج بنته بأمري من عتقاء السلطان، مث إن طغرلبك خال ا، ومل ميتع بنعيم الدنيا، بل مات يف رمضان من السنة بالري سنة مخس 
بل دفن بالري، وعاشت الزوجة اخلليفتية إىل سنة ست وتسعني وأربع مئة، وصار : ومخسني، ومحل إىل مرو، فدفن عند أخيه، وقيل

  .عده إىل ابن أخيه السلطان ألب آرسالنملكه من ب

ومل يرزق طغرلبك ولداً، وعاش سبعني عاماً، وكان بيده خوارزم ونيسابور وبغداد والري وأصبهان، وكان أخوه إبراهيم ينال قد 
ب اجلزيرة حاربه، وجرت أمور، وحصل يف يده ملك كبري للروم، فبذل يف نفسه أمواالً عظيمة، فأىب عليه، فبعث نصر الدولة صاح

وميافارقني يشفع يف فكاكه، فبعثه طغرلبك إىل نصر الدولة بال فداء، فانتخى ملك الروم، وأهدى إىل طغرلبك مئيت ألف دينار، 
ومخس مئة أسري، وألفاً ومخس مئة ثوب، ومئة لبنة فضة، وألف عرت أبيض، وثالث مئة شهري، وبعث إىل نصر الدولة حتفاً ومسكاً 

  .كثرياً

  ينال

  .لك إبراهيم بن ميكائيل السلجوقي، أحد األبطال املذكورينامل

حارب أخاه طغرلبك، وقهره، وجرت له فصول، مث انفل جيشه، وأخذه أخوه أسرياً، وخنقه بوتر مع إخوته سنة إحدى ومخسني 
  .وأربع مئة بنواحي الري

  قتلمش

قي؛ والد صاحب الروم سليمان بن قتلمش، وما زالت ابن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق، امللك شهاب الدولة التركماين السلجو
  .مملكة إقليم الروم يف يد ذريته إىل أن أخذها منهم هوالكو

كانت لقتلمش قالع بعراق العجم، عصى على ابن عمه ألب آرسالن، مث عمال املصاف بنواحي الري يف سنة ست ومخسني، 
ورعباً فاهللا أعلم فلما رآه ألب آرسالن حزن، وبكى عليه، وجلس للعزاء، مات خوراً : فيقال. فاحنلت املعركة، فوجد قتلمش ميتاً

  .فعزاه وزيره نظام امللك

  .وكان قتلمش يتعاىن التنجيم واهلذيان

  الكندري
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  .الوزير الكبري، عميد امللك، أبو نصر، حممد بن منصور بن حممد الكندري، وزير السلطان طغرلبك

: وشهامة وكتابة، وقد مساه حممد بن الصابئ يف تارخيه، وعلي بن احلسن الباخرزي يف الدميةكان أحد رجال الدهر سؤدداً وجوداً 

  .أبا نصر حممد بن حممد بن منصور: ومساه حممد بن عبد امللك اهلمذاين. منصور بن حممد

  .ولد ا سنة مخس عشرة وأربع مئة. من قرى نيسابور: وكندر

قى وويل خوارزم، وعظم، مث عصى على السلطان، وتزوج بامرأة ملك خورازم، فتحيل تفقه وتأدب، وكان كاتباً لرئيس، مث ارت
السلطان حىت ظفر به، وخصاه لتزوجه ا، مث رق له وتداوى وعويف، ووزر له، وقدم بغداد، ولقبه القائم سيد الوزراء، وكان 

  .بمعتزلياً، له النظم والنثر، فلما مات طغرلبك؛ وزر أللب آرسالن قليالً ونك

كفارة الس أن أتصدق مبثل ما : غنته بنت األعرايب يف جوقها، فطرب، وأمر هلا بألفي دينار، ووهب أشياء، مث أصبح، وقال: يقال
  .بذلت البارحة

  : إنه أنشد عند قتله: وقيل

  فالموت قد وسع الدنيا على النّاس  كان بالناس ضيقٌ عن منافستي إن

 بكأس المنايا شارب حاسي كلٌّ  يوالشّامت المغبون يتبعن مضيت

  .أعطاين طغرلبك الدنيا، وأعطاين ألب آرسالن اآلخرة! ما أسعدين بدولة بين سلجوق 

وقتل صرباً، وطيف برأسه، وما بلغنا عنه كبري إساءة، كن ما على غضب . ووزر تسع سنني، وأخذوا أمواله، منها ثالث مئة مملوك
  .ي احلجة سنة ست ومخسني وأربع مئة، وله اثنتان وأربعون سنةقتل مبرو الروذ يف ذ. امللك عيار

  .كان يؤذي الشافعية، ويبالغ يف االنتصار ملذهب أيب حنيفة: قيل

  .ووزر بعده نظام امللك

  الريولي

أهايل مدينة عرف بابن الريويل، من . العالمة ذو الفنون، أبو حممد؛ القاسم بن الفتح بن حممد بن يوسف األندلسي، الفرجي، املالكي
  .الفرج

  .أبيه، وأيب عمر الطلمنكي، وأيب حممد الشنتجايل، وحج، وأخذ عن أيب عمران الفاسي: روى عن

    

وكان من أوعية العلم، عاملاً باحلديث، بصرياً باالختالف والتفسري والقراءات، مل يكن يرى التقليد، وله تواليف كثرية ونظم 
  .وعفة وتقللوبالغة، وكان ينطوي على دين وورع، 

كان القاسم بن فتح واحد الناس يف وقته يف العلم والعمل، سالكاً سبيل السلف يف الصدق : قال أبو حممد بن صاعد القاضي
  .والورع، متقدماً يف علم اللسان ويف القرآن، وأصول الفقه وفروعه، ذا حظ من البالغة، عدمي النظري

  .تفقه باحلديث، وله أشعار يف الزهدهو فقيه مشهور، عامل زاهد، ي: وقال احلميدي
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  .مولده يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة: قلت

  .ومات يف صفر سنة إحدى ومخسني وأربع مئة، وقد أثىن عليه غري واحد

  : وله

 سعيك يكتب وجميع  عمرك تذهب أيام

ك فأين أين المهرب  الشّهيد عليك من ثم  

  اإلسكاف

  .عرف باإلسكاف.  عبد اجلبار بن علي بن حممد بن حسكان اإلسفراييين، األصم، املتكلمالعالمة األستاذ، أبو القاسم،

  .األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين، وغريه، ومسع من عبد اهللا بن يوسف األصبهاين، وطائفة: أخذ عن

  .وقرأ عليه إمام احلرمني فن األصول. أبو سعيد بن أيب ناصر، وغريه: روى عنه

  .تاً، عابداً، زاهداً، مفتياً متبحراً، مربزاً يف راي أيب احلسن األشعريوكان ورعاً، قان

  .ذكره ابن عساكر يف طبقات العلماء األشعرية. تويف يف الثامن والعشرين من صفر سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة

  نصر الدولة

  .يصاحب ديار بكر وميافارقني، امللك نصر الدولة، أمحد بن مروان ابن دوستك الكرد

  .قتل أخاه منصوراً بقلعة اهلتاخ، ومتكن، وكانت دولته إحدى ومخسني سنة

وكان رئيساً حازماً عادالً، مكباً على اللهو، ومع ذا فلم تفته صالة الصبح فيما قيل، وكان له ثالث مئة وستون سرية، خيلو كل 
 ابن املغريب صاحب األدب مرتني، مث وزر له فخر الدولة ليلة بواحدة، خلف عدة أوالد، مدحته الشعراء، ووزر له الوزير أبو القاسم

بن جهري، وكان حمتشماً، كثري األموال، نفذ إىل السلطان طغرلبك تقدمة سنية، وحتفاً من مجلتها اجلبل الياقوت، الذي كان لبين 
  .بويه، أخذه بالثمن من ابن جالل الدولة، وكان من كرمه يبذر القمح من األهراء للطيور

  .يف شوال سنة ثالث ومخسني وأربع مئة، وعاش حنو الثمانني ومتلك بعده ابنه نظام الدولة نصرتويف 

فمن أخبار نصر الدولة واحلديث شجون أن مملكة املوصل ذهبت من أوالد ناصر الدولة ابن محدان سنوات، وانضم ولداه إبراهيم 
ا متلك أخوه اء الدولة؛ استأذناه يف املسري ألخذ املوصل، فأذن وحسني إىل شرف الدولة ابن عضد الدولة، فكانا من أمرائه، فلم

هلما، فقاتلهما عاملها، فمالت املواصلة إىل األخوين، فهرب العامل وجنده، ودخل األخوان املوصل، فطمع فيهما األمري باد؛ 
 سنة مثانني وثالث مئة إىل حصن كيفا، فبادر ابن أخته األمري أبو علي بن مروان الكردي يف: صاحب ديار بكر، فالتقامها، فقيل

قتل خايل، وأنا أتزوجك، فملكته احلصن وغريه، واستوىل على بالد خاله، وحارب ولدي ناصر الدولة : وهناك زوجة باد، فقال هلا
ن دمنة، مرات، وسار إىل مصر، وتقلد من العزيز حلب وأماكن، ورجع، فوثب عليه شطار آمد بالسكاكني، فقتلوه، ومتلك بآمد اب

وقام ممهد الدولة أخو أيب علي، فتملك ميافارقني، فعمل األمري شروة له دعوةً قتله فيها، واستوىل على ممالك بين مروان سنة اثنتني 
وأربع مئة، وحبس ممهد الدولة أخاه، وهو أمحد بن مروان صاحب الترمجة ألجل رؤيا، فإنه رأى الشمس يف حجره، وقد أخذها 
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هذا كله وأبوهم مروان باق أعمى، مقيم بأرزن، فتمكن أمحد، وخرجت . ه شروة من السجن، وأعطاه أرزنمنه أمحد، فأخرج
البالد عن طاعة شروة، واستوىل أمحد على مدائن ديار بكر، وامتدت أيامه، وأما املوصل فقصدها األمري أبو الذواد حممد بن املسيب 

  .يم بن ناصر الدولة، وبأوالده وجبماعة من قواده، فقتلهم، ومتلك زماناًالعقيلي، وحارب، وظفر بصاحبها أيب الطاهر إبراه

  .طالت إمرة ابنه نصر، وتويف سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة، ومتلك بعده ابنه منصور

  الملك الرحيم

  .بن ركن الدولة ابن بويهامللك أبو نصر؛ خسرو ابن امللك أيب كاليجار ابن امللك سلطان الدولة ابن اء الدولة ابن عضد الدولة ا

  .كان خامتة ملوك بين بويه الديلم

    

  .انتزع منه السلطان طغرلبك امللك، وأخذه، وسجنه مدة بقلعة الري بعد أن أتى برجليه إليه مستأمناً، فغدر به يف سنة سبع وأربعني

  .وتويف حمبوساً يف سنة مخسني وأربع مئة، وكان ضعيف الدولة

  الراغب

  .ر، احملقق الباهر، أبو القاسم؛ احلسني بن حممد ابن املفضل األصبهاين، امللقب بالراغب، صاحب التصانيفالعالمة املاه

  .كان من أذكياء املتكلمني، مل أظفر له بوفاة وال بترمجة

  .وكان إن شاء اهللا يف هذا الوقت حياً، يسأل عنه، لعله يف األلقاب البن الفوطي

  الكراجكي

  . أبو الفتح؛ حممد بن علي، صاحب التصانيفشيخ الرافضة وعاملهم،

  .مات مبدينة صور سنة تسع وأربعني وأربع مئة

  ابن أبي شمس

. الشيخ اإلمام، الفقيه، الرئيس، شيخ القراء؛ أبو سعد، أمحد بن إبراهيم بن موسى بن أمحد بن منصور النيسابوري، الشامايت، املقرئ

  .اًعرف بابن أيب مشس، صاحب تيك األربعني حديث

حدث عن أيب حممد املخلدي، وأيب طاهر بن خزمية، وأيب بكر اجلوزقي، وأيب نعيم عبد امللك بن احلسن، وأيب القاسم بن حبيب 
  .ومسع كتاب الغاية يف القراءات من أيب بكر بن مهران املؤلف. املفسر، والقاضي أيب منصور األزدي؛ لقيه راة

  .، وزاهر بن طاهر، وأبو املظفر عبد املنعم بن القشريي، وطائفةأمحد بن حممد بن صاعد القاضي: حدث عنه

شيخ فاضل ثقة، عامل بالقراءات، متصرف يف األمور، اختاره املشايخ لنيابة الرئاسة بنيسابور مدةً، حلسن : قال عبد الغافر يف السياق
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بان سنة أربع ومخسني وأربع مئة، وله حنو من كفاءته وفضله بالتوسط بني اخلصوم، عقد جملس اإلمالء، وأملى سنني، ومات يف شع
  .مثانني سنةً، رمحه اهللا

  أبو طاهر الثقفي

الشيخ العامل، الثقة، احملدث، مسند أصبهان، أبو طاهر؛ أمحد ابن حممود بن أمحد بن حممود الثقفي، األصبهاين، املؤدب، جد ليحىي 
  .بن حممود الثقفي املتأخر

  .ولد سنة ستني وثالث مئة

ن أيب الشيخ، وحدث عن أيب بكر بن املقرئ، وأيب أمحد بن مجيل، وأيب مسلم عبد الرمحن بن شهدل، وأمحد بن علي مسع م
  .اخللقاين، واحلافظ أيب عبد اهللا بن منده، وطائفة كبرية

  .وعين ذا الشأن، وارحتل إىل الري، ومسع من جعفر بن فناكي مسند ابن هارون الروياين

. مسعت من أيب الشيخ، فلم يظهر مساعه إال بعد موته: ع كتاب العظمة من أيب الشيخ بن حيان، وكان يقولمس: قال حيىي بن مندة

وهو شيخ صاحل ثقة، واسع الرواية، صاحب أصول، حسن اخلط، مقبول، متعصب ألهل السنة، ظهر مساعه ملسند الروياين بعد : قال
  .موته، وظهر مساعه لكتاب العظمة بعد موته بقليل

حيىي بن منده، وسعيد بن أيب الرجاء، وحممد ابن حممد القطان، وسهل بن ناصر الكاتب، واحلسني بن عبد امللك : حدث عنه: تقل
  .اخلالل، ومحد بن الفضل اخلواص احلافظ، وخلق

  .مات يف ربيع األول سنة مخس ومخسني وأربع مئة

  ابن برهان

  .د الواحد بن علي بن برهان العكربيالعالمة، شيخ العربية، ذو الفنون، أبو القاسم؛ عب

  .أيب عبد اهللا بن بطة، ومل يرو عنه: مسع الكثري من

النحو، واألنساب، واللغة، وأيام العرب واملتقدمني، وله أنس : كان مضطلعاً بعلوم كثرية منها: وذكره اخلطيب يف تارخيه فقال
  .شديد بعلم احلديث

أخربين أبو حممد بن التميمي أن أصل ابن بطة مبعجم البغوي وقع عنده، وفيه مساع و. هو من أصحاب ابن بطة: وقال ابن ماكوال
  .ابن برهان، وأنه قرأ عليه لولديه

ذهب مبوته علم العربية من بغداد، وكان أحد من يعرف األنساب، ومل أر مثله، وكان حنفياً، تفقه، وأخذ : مث قال ابن ماكوال
  .فيه، وصار له اختيار يف الفقهالكالم عن أيب احلسني البصري وتقدم 

  .وكان ميشي يف األسواق مكشوف الرأس، ومل يقبل من أحد شيئاً

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ست ومخسني وأربع مئة وقد جاوز الثمانني

  .وكان مييل إىل مذهب مرجئة املعتزلة، ويعتقد أن الكفار ال خيلدون يف النار
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نقلت من خط أيب بكر بن السمعاين، مسعت املبارك بن :  من خط عبد الرحيم بن وهبان قالنقلت: وذكره ياقوت يف األدباء، فقال
أبو : دخلت على الشريف املرتضى يف مرضه وقد حول وجهه إىل احلائط، وهو يقول: الطيوري، مسعت أبا القاسم بن برهان يقول

فقمنا وخرجت، فما بلغت عتبة الباب حىت مسعت : ما ؟ قالارتدا بعد أن أسل: بكر وعمر وليا فعدال، واسترمحا فرمحا، أفأنا أقول
  .الزعقة عليه

    

وما هم ِبخاِرِجني : "النبأ وال ينفعه ذلك لعموم قوله" الِبِثين ِفيها أَحقَاباً: "حجته يف خروج الكفار هو مفهوم العدد من قوله: قلت
  .النساء إىل غري ذلك، ويف املسألة حبث عندي أفردا يف جزء" داًخاِلِدين ِفيها أَب: "البقرة ولقوله" ِمن الناِر

ومات معه يف سنة ست مشس األمة احللوائي، واحملدث أبو الوليد الدربندي، وقاضي األندلس أبو القاسم سراج بن عبد اهللا، 
امللك شهاب الدولة قتلمش بن إسرائيل واحلافظ عبد العزيز النخشيب، وأبو شاكر القربي مث القرطيب، وأبو حممد بن حزم الفقيه، و

بن سلجوق صاحب الروم؛ هو جد ملوك الروم، وأبو احلسني بن النرسي، وأبو سعيد حممد بن علي النيسابوري اخلشاب، والوزير 
  .عميد امللك أبو نصر حممد بن منصور الكندري؛ وزير طغرلبك

  ابن شاهين

  . حممد بن حسن بن شاهني الفارسي، الشاهيين، السمرقنديالشيخ املسند، الكبري، أبو حفص، عمر بن أمحد بن

أيب بكر حممد بن جعفر ابن جابر بسماعه من حممد بن الفضل البلخي الواعظ؛ صاحب : مسع يف سنة اثنتني وسبعني وثالث مئة من
  .وطائفةومسع من أيب علي إمساعيل بن حاجب، صاحب الفربري، ومن احلافظ أيب سعد اإلدريسي، . قتيبة بن سعيد

وتويف يف ذي القعدة سنة أربع ومخسني وأربع . روى عنه أهل مسرقند، وله أوقاف كثرية، ومعروف: ذكره أبو سعد السمعاين، فقال
  .مئة

  .عاش نيفاً وتسعني سنة: قلت

  .علي بن أمحد الصرييف، ومجاعة كانوا أحياء بعد اخلمس مئة، ال أكاد أعرفهم: حدث عنه

  أبو حاتم القزويني

المة األوحد، أبو حامت؛ حممود بن حسن الطربي، القزويين، الشافعي، الفقيه، األصويل، الفرضي، صاحب التصانيف الغزيرة يف الع
  .اخلالف واألصول واملذهب

  .أخذ األصول عن أيب بكر بن الباقالين، والفرائض عن ابن اللبان، والفقه عن الشيخ أيب حامد ومجاعة من مشايخ آمل

  .مل أنتفع بأحد يف الرحلة ما انتفعت به وبالقاضي أيب الطيب:  إسحاققال الشيخ أبو

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، حدثنا أبو الفرج حممد بن أيب حامت القزويين إمالء، أخربنا أيب، أخربنا حممد 
  .فذكر حديثاً. لىبن أمحد الناتلي، حدثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، حدثنا يونس بن عبد األع

  ابن شق الليل
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الشيخ اإلمام، احلافظ، اود، الرحال، أبو عبد اهللا؛ حممد بن إبراهيم بن موسى بن عبد السالم األنصاري، األندلسي، الطليطلي، 
  .املعروف بابن شق الليل

ا حممد عبد الغين بن سعيد احلافظ، ومبصر أب. حج، ولقي مبكة أمحد بن فراس العبقسي، وعبيد اهللا السقطي، وأبا احلسن بن جهضم
وأبا حممد بن النحاس، وأمحد بن ثرثال، وابن منري اخلشاب، وعدة، وباألندلس الصاحبني أبا إسحاق بن شنظري، وأبا جعفر بن 

  .ميمون، فأكثر عنهما، وهو أعلى إسناداً منهما، وروى أيضاً عن املنذر بن املنذر، وأيب احلسن بن مصلح

كان ابن شق الليل فقيهاً، إماماً، متكلماً، عارفاً مبذهب مالك، حافظاً متقناً، بصرياً بالرجال والعلل، مليح :  وغريهقال ابن بشكوال
ولد يف حدود سنة مثانني . اخلط، جيد املشاركة يف الفنون، حنوياً، شاعراً جميداً، لغوياً، ديناً، فاضالً، كثري التصانيف، حلو العبارة

  .مبدينة طلبرية يف نصف شعبان سنة مخس ومخسني وأربع مئة، وله بضع وسبعون سنةوثالث مئة، وتويف 

  الحنائي

الشيخ العامل، العدل، أبو القاسم، احلسني بن حممد بن إبراهيم بن احلسني الدمشقي، احلنائي؛ صاحب األجزاء احلنائيات العشرة، 
  .اليت انتقاها له احلافظ عبد العزيز النخشيب

وهاب الكاليب، واحلسن بن درستويه، وعبد اهللا ابن حممد احلنائي، ومتام بن حممد الرازي، وأيب بكر بن أيب عبد ال: حدث عن
  .احلديد، وحممد بن عبد الرمحن القطان، وأيب احلسن بن جهضم، وعدة

نعم بن علي أبو سعد السمان، وأبو بكر اخلطيب، ومكي الرملي، وأبو نصر بن ماكوال، وسهل بن بشر، وعبد امل: حدث عنه
وأبو احلسن بن املوازيين، وطاهر بن سهل . الكاليب، وأبو القاسم النسيب، وأبو طاهر حممد، وأبو احلسني عبد الرمحن؛ ولداه

  .اإلسفراييين، وعبد الكرمي بن محزة، وهبة اهللا بن األكفاين، وأبو احلسن بن سعيد، وثعلب بن جعفر السراج، وآخرون

  .وكان حمدث البلد يف وقته

  .يف سنة مثان وسبعني وثالث مئة: سألت الشيخ الثقة، الدين الفاضل، أبا القاسم احلنائي احملدث عن مولده، فقال: قال النسيب

    

  .كتبت عنه، وكان ثقةً، وهو منسوب إىل بيع احلناء: وقال ابن ماكوال

ر أصحاب ابن درستويه، ودفن على أخيه علي وهو آخ: قال. تويف يف مجادى األوىل سنة تسع ومخسني وأربع مئة: قال الكتاين
  .مبقربة باب كيسان، وكانت له جنازة عظيمة؛ ما رأينا مثلها من مدة

  صاحب اليمن

كان من بقايا ملوك اليمن، طفل من آل ابن زياد، الذي استوىل على اليمن بعد املئتني، فدام األمر بيد أوالده أزيد من مئتني وستني 
 الصيب؛ كاخلادم مرجان، وجناح احلبشي، ونفيس، وثالثتهم من عبيد الوزير حسني النويب، الذي مر بعد سنة، ودبر األمور موايل

وكانت هذه الدولة الزيادية يف طاعة بين العباس، ويهادوم، مث . األربع مئة، وجرت أمور إىل أن دفن الصيب وعمته السيدة حيني
اة بين عبيد يأتون من مصر، ووراءهم خالئق من أتباعهم، وزاد اهلرج إىل أن عسكر جناح، وحارب نفيساً مرات، ومتكن هذا، ودع
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إن : امتدت أيام جناح احلبشي حنواً من أربعني عاماً فقيل. وكان امللك جناح حازماً سائساً، وله عدة أوالد نبالء. ظهر الصليحي
ه سعيد األحول ثالث سنني، وغلب الصليحي، فهرب الصليحي أهدى إليه سريةً، فسمته يف سنة اثنتني ومخسني، ومتلك بعده ابن

  .األحول إىل احلبشة، مث أقبل بعد زمان، فقتل الصليحي يف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة، وجرت أمور وعجائب

  البساسيري

فسوي، فقيلت : والصواب. أبو احلارث امللقب باملظفر، ملك األمراء آرسالن التركي، البساسريي، نسبةً إىل تاجر باعه من أهل فسا
  .على غري قياس كعادة العجم

ترقت به األحوال إىل أن نابذ اخلليفة، وخرج عليه، وكاتب صاحب مصر املستنصر، فأمده بأموال وسالح، فأقبل يف عسكر قليل، 
تنصر سنة، وتوثب على بغداد، ففر منه القائم، وتذمم بأمري العرب مهارش، وعاث مجع البساسريي، وأقام الدعوة بالعراق للمس

: وقتل الوزير، وفعل القبائح، حىت أقبل طغرلبك، ونصر اخلليفة، ونزح البساسريي، فاتبعه عسكر، فقاتل حىت قتل فلله احلمد قيل

  .سنة إحدى ومخسني يف ذي احلجة

  صاحب غزنة

  .السلطان فرخزاد بن السلطان مسعود بن السلطان الكبري حممود بن سبكتكني

اً شجاعاً، متسع املمالك، هجم عليه مماليكه احلمام، فكان عنده سيفه، فشد عليهم، وسلم، وأدركة احلرس، كان ملكاً سائساً، مهيب
ومتلك . وقتلوا أولئك، مث صار بعد يكثر من ذكر املوت، ويزهد يف الدنيا، فأخذه قولنج يف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة، فمات

  . من اهلندأخوه إبراهيم، فجاهد، ونشر العدل، وفتح قالعاً

  زهير بن حسن

  .ابن علي، العالمة، شيخ الشافعية، أبو نصر السرخسي

  .ولد بعد السبعني وثالث مئة

  .زاهر بن أمحد السرخسي، وببغداد من أيب طاهر املخلص، وبالبصرة السنن من القاضي أيب عمر اهلامشي: ومسع من

  .وتفقه بالشيخ أيب حامد اإلسفراييين

  . لقيت من أصحابه أبا نصر حممد بن أيب عبد اهللا بسرخس:قال أبو سعد السمعاين

ما رأيت تعليقةً أحسن من تعليقة زهري عن أيب حامد اإلسفراييين، الزمه ست سنني، تويف يف شوال سنة : وقد قال بعض الشافعية
  .بل تويف سنة مخس ومخسني وأربع مئة: وقيل. أربع ومخسني وأربع مئة وهو يف عشر التسعني

  .يس احملدثني بسرخسوكان رئ

وفيها مات أبو طاهر أمحد بن حممود الثقفي، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وأبو يعلى الصابوين، ومصنف العنوان أبو الطاهر 
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إمساعيل بن خلف مبصر، والسلطان طغرلبك السلجوقي، وحممد بن حممد بن محدون السلمي، وأبو اخلطاب العالء بن عبد الوهاب 
  .حال نسيب أيب حممد الفقيه شاباًبن حزم الر

  ابن بندار

  .اإلمام القدوة، شيخ اإلسالم، أبو الفضل، عبد الرمحن بن احملدث أمحد بن احلسن بن بندار العجلي، الرازي، املكي املولد، املقرئ

الداراين، وتال ببغداد على تال على أيب عبد اهللا ااهدي؛ تلميذ ابن جماهد، وتال حبرف ابن عامر على مقرئ دمشق علي بن داود 
  .أيب احلسن احلمامي، ومجاعة

وببغداد . ومسع مبكة من أمحد بن فراس، وعلي بن جعفر السريواين الزاهد، ووالده أيب العباس بن بندار، وبالري من جعفر بن فناكي
 مندة، وبالبصرة، والكوفة، وحران، من أيب احلسن الرفاء، وعدة، وبدمشق من عبد الوهاب الكاليب، وبأصبهان من أيب عبد اهللا بن

وتستر، والرها، وفسا، ومحص، ومصر، والرملة، ونيسابور، ونسا، وجرجان، وجال يف اآلفاق عامة عمره، وكان من أفراد الدهر 
  .علماً وعمالً

    

سلفي، وأبو علي املستغفري أحد شيوخه، وأبو بكر اخلطيب، وأبو صاحل املؤذن، ونصر بن حممد الشريازي؛ شيخ لل: أخذ عنه
. احلداد، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، واحلسني بن عبد امللك اخلالل، وأبو سهل بن سعدويه، وفاطمة بنت البغدادي، وخلق

  .وحلق مبصر أبا مسلم الكاتب

ان ال يسكن اخلوانق، كان ثقةً، جواالً، إماماً يف القراءات، أوحد يف طريقه، كان الشيوخ يعظمونه، وك: قال عبد الغافر بن إمساعيل
  .بل يأوي إىل مسجد خراب، فإذا عرف مكانه نزح، وكان ال يأخذ من أحد شيئاً، فإذا فتح عليه بشيء آثر به

قرأ عليه القرآن مجاعة، وخرج من عندنا إىل كرمان، فحدث ا، وتويف يف بلد أوشري يف مجادى األوىل سنة : وقال حيىي بن منده
  .أربع ومخسني وأربع مئة

وولد سنة إحدى وسبعني وثالث مئة، وهو ثقة، ورع، متدين، عارف بالقراءات، عامل باألدب والنحو، هو أكرب من أن يدل : قال
  .عليه مثلي، وأشهر من الشمس، وأضوأ من القمر، ذو فنون من العلم، وكان مهيباً منظوراً، فصيحاً، حسن الطريقة، كبري الوزن

اقتدى أبو الفضل الرازي بالسريواين شيخ احلرم، وصحب السريواين أبا حممد : ن سلمة مبرند يقولمسعت عبد السالم ب: قال السلفي
  .املرتعش صاحب اجلنيد

  : خرج أبو الفضل اإلمام حنو كرمان، فشيعه الناس، فصرفهم، وقصد الطريق وحده، وهو يقول: وقال اخلالل

  اكفى لمطايانا بذكراك حادي  نحن أدلجنا وأنت إمامنا إذا

  : وأنشدين لنفسه: قال اخلالل

 بالمرء على رغمه تنزل  يا موت ما أجفاك من زائٍر

 الواحد من ُأمه وتأخذ  العذراء من خدرها وتأخذ
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كان مقرئاً فاضالً، كثري التصانيف، حسن السرية، زاهداً، متعبداً، خشن العيش، منفرداً، قانعاً، يقرئ : قال السمعاين يف الذيل
  .كثر أوقاته، وكان يسافر وحده، ويدخل الرباريويسمع يف أ

ورد علينا اإلمام : أخربنا ابن خليل، أخربنا خليل بن بدر، أخربنا حممد بن عبد الواحد الدقاق قال: قرأت على إسحاق األسدي
روايات والسنة واآليات، األوحد أبو الفضل الرازي لقاه اهللا رضوانه، وأسكنه جنانه وكان إماماً من األئمة الثقات يف احلديث وال

ذكره ميأل الفم، ويذرف العني، قدم أصبهان مراراً، مسعت منه قطعةً صاحلة، وكان رجالً مهيباً، مديد القامة، ولياً من أولياء اهللا، 
  .صاحب كرامات، طوف الدنيا مفيداً ومستفيداً

: ريق أخذه منه، فدفعهم بعصاه، فقيل له يف ذلك، فقالكان أبو الفضل يف طريق، ومعه خبز وفانيذ، فأراد قطاع الط: وقال اخلالل

. جاسوس: ودخل كرمان يف هيئة رثة وعليه أخالق وأمسال، فحمل إىل امللك، وقالوا. ألنه كان حالالً، ورمبا كنت ال أجد مثله

" كُلَّ يوٍم هو يف شأٍْن" ف تسألين عن خرب األرض أو خرب السماء ؟ فإن كنت تسألين عن خرب السماء: ما اخلرب ؟ قال: فقال امللك

الرمحن، فتعجب امللك من كالمه، وأكرمه، وعرض عليه ماالً، " كُلُّ من عليها فاٍن"الرمحن، وإن كنت تسألين عن خرب األرض ف 
  .فلم يقبله

  الحصري

  .األديب، شاعر املغرب، أبو إسحاق؛ إبراهيم بن علي بن متيم القريواين

  .اب زهر اآلداب، وكتاب املصون يف اهلوىوله كت. وشعره سائر مدون

  .مدح الكرباء

  .وتويف سنة ثالث ومخسني

  .وهو ابن خالة الشاعر الشهري أيب احلسن احلصري

  ابن باديس

صاحب إفريقية، املعز بن باديس بن منصور بن بلكني بن زيري ابن مناد احلمريي، الصنهاجي، املغريب، شرف الدولة ابن أمري 
  .املغرب

  .ه احلاكم من مصر التقليد واخللع يف سنة سبع وأربع مئة، وعال شأنهنفذ إلي

وكان مذهب اإلمام أيب حنيفة قد كثر . وكان ملكاً مهيباً، سرياً شجاعاً، عايل اهلمة، حمباً للعلم، كثري البذل، مدحته الشعراء
إسالم، فخلع طاعة العبيدية، وخطب للقائم بإفريقية، فحمل أهل بالده على مذهب مالك حسماً ملادة اخلالف، وكان يرجع إىل 

بأمر اهللا العباسي، فبعث إليه املستنصر يتهدده، فلم خيفه، فجهز حملاربته من مصر العرب، فخربوا حصون برقة وإفريقية، وأخذوا 
  .أماكن، واستوطنوا تلك الديار من هذا الزمان، ومل خيطب لبين عبيد بعدها بالقريوان

  .يف سنة مثان وتسعني وثالث مئةكان مولد املعز : قيل
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  .ومات يف شعبان سنة أربع ومخسني وأربع مئة، ومرض بالربص، ورثاه شاعره احلسن بن رشيق القريواين، وكان موته باملهدية

  .وقام بعده ولده متيم بن املعز

  الجعفري

    

  .يعةمن دعاة الش. عامل اإلمامية، الشريف أبو يعلى، محزة بن حممد اهلامشي، اجلعفري

وأخذ أيضاً عن الشريف املرتضى، . الزم الشيخ املفيد، وبرع يف فقههم، وأصوهلم، وعلم الكالم، وزوجه املفيد ببنته، وخصة بكتبه
  .وصنف التصانيف، وكان حيتج على حدث القرآن بدخول الناسخ فيه واملنسوخ، وكان بصرياً بالقراءات

ي طائفته وعبادهم وأعيام، شيع جنازته خلق عظيم، تويف سنة مخس وستني كان من صاحل: قال ابن أيب طي يف تاريخ الشيعة
  .وأربع مئة ببغداد

فأما ما زعمه من حدث القرآن، فإن عىن به خلق القرآن، فهو معتزيل جهمي، وإن عىن حبدوثه إنزاله إىل األمة على لسان نبيها 
ما يأْتيِهم ِمن ِذكٍْر ِمن ربِهم محدٍث : " بأس بقوله، ومنه قوله تعاىلصلى اهللا عليه وسلم، واعترف بأنه كالم اهللا ليس مبخلوق، فال

  .أي حمدث اإلنزال إليهم. األنبياء" إالَّ استمعوه وهم يلْعبونَ

  البسطامي

نف أيب عمر حممد بن احلسني شيخ الشافعية وحمتشمهم، أبو سهل، حممد بن اإلمام مجال اإلسالم املوفق هبة اهللا ابن العالمة املص
  .البسطامي، مث النيسابوري، زين أهل احلديث

  .انتهت إليه زعامة الشافعية بعد أبيه، وكان مدرساً رئيساً، ذكياً، وقوراً، قليل الكالم، مات شاباً عن ثالث وثالثني سنة

  .مسع من النصرويي، وأيب حسان املزكي

اء رعايةً ألبوته، وظهر له القبول، وشد منه القشريي، وظهر له خصوم وحساد، وكانت داره جممع العلماء، واحتف به الفقه
وحرفوا عنه السلطان، ونيل من األشعرية، ومنعوا من الوعظ، وعزلوا من خطابة نيسابور، وقويت املعتزلة والشيعة، وآل األمر إىل 

ىت سجن القشريي، والرئيس الفرايت، وإمام احلرمني، توظيف اللعن يف اجلمع، مث تعدى اللعن إىل طوائف، وهاجت فتنة خبراسان ح
وأبو سهل هذا، وأمر بنفيهم، فاختفى اجلويين، وفر إىل احلجاز من طريق كرمان، فتهيأ أبو سهل، ومجع أعواناً ومقاتلة، والتقى يف 

ان، فأخذ، وحبس أشهراً، البلد هو وأمري البلد، فانتصر أبو سهل، وجرح األمري، وعظمت احملنة، وبادر أبو سهل إىل السلط
وصودر، وأخذت ضياعه، مث أطلق، فحج، مث عظم بعد عند ألب آرسالن، وهم بأن يستوزره، فقصد واغتيل إىل رمحة اهللا يف سنة 

  .ست ومخسني، وأظهر عليه أهل نيسابور من اجلزع ما ال يعرب عنه، وندبته النوائح مدة، وأنشدت مراثيه يف األسواق

  .لطان رسوالً إىل بغداد، فمات يف الطريق، وخلف دنيا واسعةبل بعثه الس: وقيل

  ابن سيده
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  .إمام اللغة، أبو احلسن؛ علي بن إمساعيل املرسي، الضرير، صاحب كتاب احملكم يف لسان العرب، وأحد من يضرب بذكائه املثل

انظروا من يقرأ لكم، وأمسك أنا : دخلت مرسية، فتشبث يب أهلها ليسمعوا علي غريب املصنف، فقلت: قال أبو عمر الطلمنكي
  .وكان أعمى ابن أعمى: قال. كتايب، فأتوين بإنسان أعمى يعرف بابن سيده، فقرأه علي كله، فعجبت من حفظه

  .وكان أبوه أيضاً لغوياً، فأخذ عن أبيه، وعن صاعد بن احلسن: قلت

يراً، وقد مجع يف ذلك مجوعاً، وله مع ذلك حظ يف الشعر هو إمام يف اللغة والعربية، حافط هلما، على أنه كان ضر: قال احلميدي
  .وتصرف

  .بلغ الستني أو حنوها: وأرخ صاعد بن أمحد القاضي موته يف سنة مثان ومخسني وأربع مئة، وقال

  .كان شعوبياً يفضل العجم على العرب: قال اليسع بن حزم

ه عثرات يدمى منها األظل، ويدحض دحضات خترجه إىل سبيل تعثر يف احملكم وغري: وحط عليه أبو زيد السهيلي يف الروض فقال
  .هي اليت ترمى بعرفة: من ضل، حىت إنه قال يف اجلمار

  .أضرت به ضرارته: وقال أبو عمرو بن الصالح

  .سفاروله شواذ اللغة، مخسة أ. هو حجة يف نقل اللغة، وله كتاب العامل يف اللغة؛ حنو مئة سفر، بدأ بالفلك، وختم بالذرة: قلت

  .وكان منقطعاً إىل األمري جماهد العامري

  ابن مهربزد

الشيخ العالمة، النحوي، املفسر، املعتزيل، أبو مسلم؛ حممد ابن علي بن حممد بن احلسني بن مهربزد األصبهاين، صاحب التفسري 
  .الكبري، الذي هو يف عشرين سفراً

  .كان آخر من حدث بأصبهان عن أيب بكر بن املقرئ

  .كان عارفاً بالنحو، غالياً يف مذهب االعتزال: افظ حيىي بن مندةقال احل

  .يف سنة ست وستني وثالث مئة: سألته عن مولده، فقال: قال حممد بن عبد الواحد الدقاق

    

وروى عنه ناضر بضاد معجمة ابن حممد بن . آخر من حدث عنه املعمر إمساعيل بن علي احلمامي؛ يروي عنه نسخة مأمون: قلت
  .مد املديين، وعدد من مشيخة السلفي الصغارحم

  .عاش ثالثاً وتسعني سنة. وتفسريه كان مبصر لإلمام الشرف املرسي. مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع ومخسني وأربع مئة

  .سعيد بن أيب الرجاء الصرييف، واحلسني اخلالل، وحممد بن محد الكربييت: وممن يروي عنه

  السروي

: نسبة إىل قرية مطهر: املطهري: الشافعية، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد بن موسى السروي الشافعي، ويقال لهاإلمام الكبري، شيخ 

  .بفتح اهلاء الثقيلة
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  .ولد يف حدود الستني وثالث مئة ببلد سارية

  .أيب حفص الكتاين، وأيب طاهر املخلص: وقدم بغداد وهو من أبناء الثالثني، فسمع من

  .حامد، وأخذ الفرائض عن ابن اللبانوتفقه بالشيخ أيب 

  .مالك بن سنان، وغريه: وروى عنه

  .وله تصانيف يف األصول والفروع، وويل قضاء سارية، وصار إمام تلك الناحية

  .تويف يف صفر سنة مثان ومخسني وأربع مئة عن مئة عام

  عمر بن منصور

  .وراء النهر، أبو حفص البخاري، البزازابن أمحد بن حممد بن منصور، اإلمام احلافظ، العامل، حمدث ما 

مسع أبا علي إمساعيل بن حاجب الكشاين، وأبا نصر أمحد بن حممد املالمحي، وأبا الفضل أمحد بن علي السليماين، وأبا نصر أمحد 
  .بن حممد بن حسني الكالباذي، وإبراهيم بن حممد بن يزداد الرازي، وطبقتهم

  .يب، وحممد بن علي بن سعيد املطهري، وحممد بن عبد اهللا السرخكيت، وآخروناحلافظ عبد العزيز النخش: حدث عنه

  .هو مكثر صحيح السماع، فيه هزل: قال احلافظ النخشيب

  .هذا هو سبط احملدث حممد بن أمحد بن خنب: قلت

  .ذكر احلافظ أبو سعد السمعاين أنه تويف بعد سنة ستني وأربع مئة

  .هيم بن إمساعيل بن أيب نصر الصفاري؛ شيخ قاضي خانآخر من حدث عنه ركن اإلسالم إبرا

  ابن شمة

الشيخ اجلليل، أبو الطيب، عبد الرزاق بن عمر بن موسى بن مشة بالفتح والتخفيف األصبهاين، التاجر، راوي كتاب السنن أليب قرة 
  .الزبيدي اليماين عن أيب بكر بن املقرئ

  .التاجر، واحلسني ابن عبد امللك، وآخرونسعيد بن أيب الرجاء، وغامن بن خالد : حدث عنه

  .وكذا وجد خبط أيب العالء العطار. مات يف سنة مثان ومخسني وأربع مئة، وقد قيده بعضهم مشة بالكسر كسمة

  الصفار الخشاب

  .اإلمام احملدث، املفيد، الثقة، أبو سعيد، حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن حبيب النيسابوري، اخلشاب، الصفار

  .لد سنة إحدى ومثانني وثالث مئةو

  .وعين ذا الشأن. أيب حممد املخلدي، وأيب احلسني اخلفاف، واحلاكم، وأيب عبد الرمحن، وابن حممش، وخلق سواهم: ومسع من

كان حمدثاً مفيداً، من خواص خدم أيب عبد الرمحن السلمي، وكان صاحب كتب، صار : قال عبد الغافر يف سياق تاريخ نيسابور
ندار كتب احلديث بنيسابور، وأكثر أقرانه مساعاً وأصوالً، رزقه اهللا اإلسناد العايل، ومجع األبواب، وأمسع الصبيان، وهو من بيت ب
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حدثين ثقة أن أبا سعيد أظهر مساعه من أيب طاهر بن خزمية بعد وفاة أيب عثمان الصابوين، فتكلم أصحاب احلديث . حديث وصالح
 واهللا أعلم حباله وأما مساعه من غريه، فصحيح، وقد أجاز يل مروياته، وأخربنا عنه مجاعة منهم الوالد، وأبو فيه، وما رضوا ذلك منه

  .صاحل املؤذن، وأبو سعد بن رامش

  .آخر من حدث عنه زاهر الشحامي: قلت

  .تويف يف ذي القعدة سنة ست ومخسني وأربع مئة

الوليد احلسن ابن حممد الدربندي، وعبد العزيز بن حممد النخشيب، والعالمة أبو وفيها مات قاضي اجلماعة سراج بن عبد اهللا، وأبو 
القاسم عبد الواحد بن برهان، وأبو شاكر عبد الواحد بن حممد القربي، وأبو حممد بن حزم الظاهري، وأبو احلسني حممد بن أمحد 

  .ابن النرسي، وعميد امللك الكندري الوزير

وح، أخربنا زاهر، أخربنا حممد بن علي اخلشاب، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أبو العباس السراج، أخربنا ابن عساكر، عن أيب ر
يرتل اهللا عز : حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وذكر احلديث... لك، أنا امللك أنا امل: وجل إىل السماء الدنيا كل ليلة، فيقول

  التاني

الشيخ احملدث املأمون، أبو الفتح؛ منصور بن احلسني بن علي ابن القاسم بن حممد بن رواد األصبهاين، التاين، صاحب أيب بكر بن 
  .املقرئ

    

  .كان صاحب أصول، كتب احلديث، وكان من أروى الناس عن ابن املقرئ: قال حيىي بن منده يف تارخيه

  .روى معجم ابن املقرئ، ومسند أيب حنيفة مجع ابن املقرئ، روى عنه هذين الكتابني سعيد بن أيب الرجاء الصرييف: وقال ابن نقطة

وروى عنه كتاب ذيب اآلثار أليب جعفر الطحاوي، إمساعيل بن اإلخشيذ السراج، بسماعه من ابن املقرئ، وقد روى : قلت
  .ينالسلفي عن مجاعة من أصحاب التا

  .مات يف ذي احلجة سنة مخسني وأربع مئة

  ابن عبد البر

اإلمام العالمة، حافظ املغرب، شيخ اإلسالم، أبو عمر، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري، األندلسي، 
  .القرطيب، املالكي، صاحب التصانيف الفائقة

  .فاختلفت الروايات يف الشهر عنه. يف مجادى األوىل: وقيل. آلخرمولده يف سنة مثان وستني وثالث مئة يف شهر ربيع ا

وطلب العلم بعد التسعني وثالث مئة، وأدرك الكبار، وطال عمره، وعال سنده، وتكاثر عليه الطلبة، ومجع وصنف، ووثق وضعف، 
د، فإنه مات قدمياً يف سنة مثانني وسارت بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان، وفاته السماع من أبيه اإلمام أيب حمم

وثالث مئة، فكان فقيهاً عابداً متهجداً، عاش مخسني سنة، وكان قد تفقه على التجييب، ومسع من أمحد بن مطرف، وأيب عمر بن 
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  .حزم املؤرخ

وايته عن ابن داسة، أيب حممد عبد اهللا ابن حممد بن عبد املؤمن سنن أيب داود، بر: مسع من. نعم وابنه صاحب الترمجة أبو عمر
وحدثه أيضاً عن إمساعيل بن حممد الصفار، وحدثه بالناسخ واملنسوخ أليب داود، عن أيب بكر النجاد، وناوله مسند أمحد بن حنبل 
بروايته عن القطيعي، نعم، ومسع من املعمر حممد بن عبد امللك ابن ضيفون أحاديث الزعفراين بسماعه من ابن األعرايب عنه، وقرأ 

يه تفسري حممد بن سنجر يف جملدات، وقرأ على أيب القاسم عبد الوارث ابن سفيان موطأ ابن وهب بروايته عن قاسم بن أصبغ، عل
ومسع من سعيد بن نصر موىل الناصر لدين اهللا املوطأ وأحاديث وكيع؛ يرويها عن قاسم . عن ابن وضاح، عن سحنون، وغريه، عنه

ومسع . نه يف سنة تسعني وثالث مئة كتاب املشكل البن قتيبة، وقرأ عليه مسند احلميدي وأشياءومسع م. بن أصبغ، عن القصار، عنه
ومسع من خلف بن القاسم بن سهل احلافظ تصنيف عبد اهللا بن عبد . من أيب عمر أمحد بن حممد بن أمحد بن اجلسور املدونة

ن عبد اهللا بن خالد الوهراين موطأ ابن القاسم، وقرأ على أيب وقرأ على عبد الرمحن ب. احلكم، ومسع من احلسني بن يعقوب البجاين
عمر الطلمنكي أشياء، وقرأ على احلافظ أيب الوليد بن الفرضي مسند مالك، ومسع من حيىي بن عبد الرمحن بن وجه اجلنة، وحممد 

وأيب عمر أمحد بن عبد اهللا بن حممد ابن رشيق املكتب، وأيب املطرف عبد الرمحن بن مروان القنازعي، وأمحد بن فتح بن الرسان، 
بن الباجي، وأيب عمر أمحد بن عبد امللك بن املكوي، وأمحد بن القاسم التاهريت، وعبد اهللا بن حممد بن أسد اجلهين، وأيب حفص 

  .عمر بن حسني بن نابل، وحممد بن خليفة اإلمام، وعدة

 وأبو حممد بن أيب قحافة، وأبو احلسن بن مفوز، واحلافظ أبو علي أبو حممد بن حزم، وأبو العباس بن دهلاث الدالئي،: حدث عنه
الغساين، واحلافظ أبو عبد اهللا احلميدي، وأبو حبر سفيان بن العاص، وحممد بن فتوح األنصاري، وأبو داود سليمان بن أيب القاسم 

 الفتح بن سيبخت، صاحب البغوي، وعبد وقد أجاز له من ديار مصر أبو. جناح، وأبو عمران موسى بن أيب تليد، وطائفة سواهم
الغين بن سعيد احلافظ، وأجاز له من احلرم أبو الفتح عبيد اهللا السقطي، وآخر من روى عنه باإلجازة علي بن عبد اهللا بن موهب 

  .اجلذامي

ع، مييل يف الفقه إىل أبو عمر فقيه حافظ مكثر، عامل بالقراءات وباخلالف، وبعلوم احلديث والرجال، قدمي السما: قال احلميدي
  .أقوال الشافعي

ومل يكن ابن : مث قال أبو علي. مل يكن أحد ببلدنا يف احلديث مثل قاسم بن حممد، وأمحد بن خالد اجلباب: وقال أبو علي الغساين
الفقيه، ولزم أبا عبد الرب بدوما، وال متخلفاً عنهما، وكان من النمر بن قاسط، طلب وتقدم، ولزم أبا عمر أمحد بن عبد امللك 

الوليد بن الفرضي، ودأب يف طلب احلديث، وافنت به، وبرع براعة فاق ا من تقدمه من رجال األندلس، وكان مع تقدمه يف علم 
األثر وبصره بالفقه واملعاين له بسطة كبرية يف علم النسب واألخبار، جال عن وطنه، فكان يف الغرب مدةً، مث حتول إىل شرق 

  .كن دانية، وبلنسية، وشاطبة، وا تويفاألندلس، فس

    

  .وذكر غري واحد أن أبا عمر ويل قضاء أشبونة مدة

كان إماماً ديناً، ثقة، متقناً، عالمة، متبحراً، صاحب سنة واتباع، وكان أوالً أثرياً ظاهرياً فيما قيل، مث حتول مالكياً مع ميل : قلت
 ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة األئمة اتهدين، ومن نظر يف مصنفاته، بان له مرتلته من سعة بني إىل فقه الشافعي يف مسائل، وال ينكر له
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العلم، وقوة الفهم، وسيالن الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن إذا أخطأ إمام يف 
  .تغفر له، ونعتذر عنهاجتهاده، ال ينبغي لنا أن ننسى حماسنه، ونغطي معارفه، بل نس

ابن عبد الرب إمام عصره، وواحد دهره، يكىن أبا عمر، روى بقرطبة عن خلف بن القاسم، وعبد : قال أبو القاسم بن بشكوال
وكتب إليه من املشرق . الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، وأيب حممد بن عبد املؤمن، وأيب حممد بن أسد، ومجاعة يطول ذكرهم

  .افظ عبد الغين، وابن سيبخت، وأمحد بن نصر الداوودي، وأبو ذر اهلروي، وأبو حممد بن النحاسالسقطي، واحل

مل يكن باألندلس مثل أيب عمر بن عبد الرب يف احلديث، وهو أحفظ أهل : مسعت أبا الوليد الباجي يقول: قال أبو علي بن سكرة
  .املغرب

كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد فرتبه على أمساء : اً مفيدة منهاألف أبو عمر يف املوطأ كتب: وقال أبو علي الغساين
  .شيوخ مالك، على حروف املعجم، وهو كتاب مل يتقدمه أحد إىل مثله، وهو سبعون جزءاً

  .هي أجزاء ضخمة جداً: قلت

  .ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله فكيف أحسن منه ؟: قال ابن حزم

 كتاب االستذكار ملذهب علماء األمصار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار، شرح فيه املوطأ على وجهه، ومجع مث صنع
كتاباً جليالً مفيداً وهو االستيعاب يف أمساء الصحابة، وله كتاب جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي يف روايته ومحله، وغري ذلك 

  .من تواليفه

التأليف، معاناً عليه، ونفع اهللا بتواليفه، وكان مع تقدمه يف علم األثر وبصره بالفقه ومعاين احلديث له بسطة كبرية وكان موفقاً يف 
  .يف علم النسب واخلرب

  .وذكر مجاعة أن أبا عمر ويل قضاء األشبونة وشنترين يف مدة املظفر ابن األفطس

، وكتاب االكتفاء يف قراءة نافع وأيب عمرو، وكتاب التقصي يف مخسة عشر جملداً. وأليب عمر كتاب الكايف يف مذهب مالك
اختصار املوطأ، وكتاب اإلنباه عن قبائل الرواة، وكتاب االنتقاء ملذاهب الثالثة العلماء مالك وأيب حنيفة والشافعي، وكتاب البيان 

لقصد واألمم يف نسب العرب والعجم، وكتاب يف تالوة القرآن، وكتاب األجوبة املوعبة، وكتاب الكىن، وكتاب املغازي، وكتاب ا
الشواهد يف إثبات خرب الواحد، وكتاب اإلنصاف يف أمساء اهللا، وكتاب الفرائض، وكتاب أشعار أيب العتاهية، وعاش مخسةً وتسعني 

  .عاماً

ل مخساً وتسعني سنة مات أبو عمر ليلة اجلمعة سلخ ربيع اآلخر، سنة ثالث وستني وأربع مئة، واستكم: قال أبو داود املقرئ
  .ومخسة أيام، رمحه اهللا

  .كان حافظ املغرب يف زمانه: قلت

وفيها مات حافظ املشرق أبو بكر اخلطيب، ومسند نيسابور أبو حامد أمحد بن احلسن األزهري الشروطي، عن تسع ومثانني سنة، 
ون املخزومي القرطيب، ورئيس خراسان أبو علي وشاعر األندلس الوزير أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن غالب بن زيد

حسان بن سعيد املخزومي املنيعي واقف اجلامع املنيعي بنيسابور، وشاعر القريوان أبو علي احلسن بن رشيق األزدي، ومسند هراة 
 ومسند مرو أبو بكر أبو عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي، ومسند بغداد أبو الغنائم حممد بن علي بن علي بن الدجاجي احملتسب،
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  .حممد بن أيب اهليثم عبد الصمد الترايب، وله ست وتسعون سنة، واملسند أبو علي حممد بن وشاح الزينيب موالهم البغدادي

  .إن أبا عمر كان ينبسط إىل أيب حممد بن حزم، ويؤانسه، وعنه أخذ ابن حزم فن احلديث: وقيل

  .أبو عمر أعلم من باألندلس يف السنن واآلثار واختالف علماء األمصاركان : قال شيخنا أبو عبد اهللا بن أيب الفتح

وكان يف أول زمانه ظاهري املذهب مدةً طويلة، مث رجع إىل القول بالقياس من غري تقليد أحد، إال أنه كان كثرياً ما مييل إىل : قال
  .وإمنا املعروف أنه مالكي. كذا قال. مذهب الشافعي

 فقيه حافظ، مكثر، عامل بالقراءات وباخلالف وعلوم احلديث والرجال، قدمي السماع، مل خيرج من أبو عمر: وقال احلميدي
  .األندلس، وكان مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعي

    

  .وكان يف أصول الديانة على مذهب السلف، مل يدخل يف علم الكالم، بل قفا آثار مشاخيه رمحهم اهللا: قلت

بن حممد احلافظ، أخربنا علي بن هبة اهللا اخلطيب، أخربنا أبو القاسم الرعيين، أخربنا أبو احلسن بن هذيل، أخربنا أبو احلسني علي 
أخربنا أبو عمر بن عبد الرب، أخربنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا حممد بن وضاح، : أخربنا أبو داود بن جناح قال

بايعنا رسول اهللا :  بن سعيد، أخربين عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده قالحدثنا حيىي بن حيىي، حدثنا مالك، عن حيىي
صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة يف اليسر والعسر، واملنشط واملكره، وأن ال ننازع األمر أهله، وأن نقول أو نقوم باحلق 

  .حيثما كنا، ال خناف يف اهللا لومة الئم

رجات إمساعيل بن عبد الرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، أخربنا أبو الفضل املبارك بن املبارك السمسار بقراءيت وأخربناه عالياً بد
، أخربنا أبو عبد اهللا بن طلحة، أخربنا عبد الواحد بن حممد، حدثنا احلسني ابن إمساعيل، حدثنا أمحد بن إمساعيل املدين، 561سنة 

  .فذكره. حدثنا مالك

  .ري، عن إمساعيل بن أيب أويس، عن مالكأخرجه البخا

كتب إيل القاضي أبو اد عبد الرمحن بن عمر العقيلي، أخربنا عمر بن علي بن قشام احلنفي حبلب، أخربنا احلافظ أبو حممد عبد 
 حدثنا احلسن بن اهللا بن حممد األشريي، أخربنا أبو احلسن بن موهب، أخربنا يوسف بن عبد اهللا احلافظ، أخربنا خلف بن القاسم،

رشيق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا حممد بن عبد األعلى، حدثنا سلمة بن رجاء، عن الوليد بن مجيل، عن القاسم، 
إن اهللا ومالئكته، وأهل السماوات واألرض، حىت النملة يف جحرها، وحىت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب أمامة قال

  .تفرد به الوليد، وليس مبعتمد.  البحر، ليصلون على معلم اخلرياحلوت يف

أنبأنا عدة، عن أمثاهلم، عن أيب الفتح بن البطي، عن حممد بن أيب نصر احلافظ، عن ابن عبد الرب، حدثنا حممد بن عبد امللك، حدثنا 
كنا جنالس أصحاب النيب : أبو خالد الواليب قالحدثنا : أبو سعيد بن األعرايب، حدثنا إبراهيم العبسي، عن وكيع، عن األعمش قال

  .صلى اهللا عليه وسلم، فيتناشدون األشعار، ويتذاكرون أيام اجلاهلية

  : ويف التمهيد يقول مؤلفه: قال ابن األبار يف األربعني له

 ذهني والمفرج عن همي وصيقل  فؤادي مذ ثالثون حجةً سمير



الذهيب-سري أعالم النبالء  3384  

 انيه من الفقه والعلمبما في مع  لكم فيه كالم نبيكم بسطت

  إلى البر والتّقوى وينهى عن الظّلم  وفيه من اآلثار ما يقتدى به

  البيهقي

: وبيهق. هو احلافظ العالمة، الثبت، الفقيه، شيخ اإلسالم، أبو بكر؛ أمحد ابن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي، اخلراساين

  .عدة قرى من أعمال نيسابور على يومني منها

  . يف سنة أربع ومثانني وثالث مئة يف شعبانولد

    

أيب احلسن حممد بن احلسني العلوي؛ صاحب أيب حامد بن الشرقي، وهو أقدم شيخ عنده، : ومسع وهو ابن مخس عشرة سنة من
 اهللا احلافظ، وفاته السماع من أيب نعيم اإلسفراييين؛ صاحب أيب عوانة، وروى عنه باإلجازة يف البيوع، ومسع من احلاكم أيب عبد

فأكثر جداً، وخترج به، ومن أيب طاهر بن حممش الفقيه، وعبد اهللا بن يوسف األصبهاين، وأيب علي الروذباري، وأيب عبد الرمحن 
السلمي، وأيب بكر بن فورك املتكلم، ومحزة بن عبد العزيز املهليب، والقاضي أيب بكر احلريي، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأيب سعيد 

يف، وعلي بن حممد بن السقا، وظفر بن حممد العلوي، وعلي بن أمحد بن عبدان، وأيب سعد أمحد بن حممد املاليين الصويف، الصري
ومن أيب بكر . واحلسن بن علي املؤملي، وأيب عمر حممد بن احلسني البسطامي، وحممد بن يعقوب الفقيه، بالطابران، وخلق سواهم

 وأيب نصر حممد بن علي الشريازي، وحممد بن حممد بن أمحد ابن رجاء األديب، وأمحد بن حممد .حممد بن أمحد بن منصور، بنوقان
الشاذياخي، وأمحد بن حممد بن مزاحم الصفار، وأيب نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي، وإبراهيم بن حممد الطوسي الفقيه، 

سوسي، واحلسن بن حممد بن حبيب املفسر، وسعيد ابن حممد وإبراهيم بن حممد بن معاوية العطار، وإسحاق بن حممد بن يوسف ال
بن حممد بن عبدان، وأيب الطيب الصعلوكي، وعبد اهللا بن حممد املهرجاين، وعبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ، وعبد الرمحن ابن 

بعي، وعلي بن حسن حممد بن بالويه، وعبيد بن حممد بن مهدي، وعلي بن حممد بن علي اإلسفراييين، وعلي بن حممد الس
ومسع ببغداد من هالل . الطهماين، ومنصور بن احلسني املقرئ، ومسعود بن حممد اجلرجاين؛ وهؤالء العشرون من أصحاب األصم

ومبكة من احلسن بن أمحد بن فراس، . بن حممد بن جعفر احلفار، وعلي بن يعقوب اإليادي، وأيب احلسني بن بشران، وطبقتهم
  . جناح بن نذير القاضي، وطائفةوبالكوفة من. وغريه

وبورك له يف علمه، وصنف التصانيف النافعة، ومل يكن عنده سنن النسائي، وال سنن ابن ماجه، وال جامع أيب عيسى، بلى عنده 
  .عن احلاكم وقر بعري أو حنو ذلك، وعنده سنن أيب داود عالياً، وتفقه على ناصر العمري، وغريه

اجلمع والتأليف، فعمل السنن الكبري يف عشر جملدات، ليس ألحد مثله، وألف كتاب السنن واآلثار يف وانقطع بقريته مقبالً على 
أربع جملدات، وكتاب األمساء والصفات يف جملدتني، وكتاب املعتقد جملد، وكتاب البعث جملد، وكتاب الترغيب والترهيب جملد، 

ات ثالث جملدات، وكتاب نصوص الشافعي جملدان، وكتاب دالئل وكتاب الدعوات جملد، وكتاب الزهد جملد، وكتاب اخلالفي
النبوة أربع جملدات، وكتاب السنن الصغري جملد ضخم، وكتاب شعب اإلميان جملدان، وكتاب املدخل إىل السنن جملد، وكتاب 

ى، وكتاب الرؤية جزء، اآلداب جملد، وكتاب فضائل األوقات جميليد، وكتاب األربعني الكربى جميليد، وكتاب األربعني الصغر
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  .وكتاب اإلسراء وكتاب مناقب الشافعي جملد، وكتاب مناقب أمحد جملد، وكتاب فضائل الصحابة جملد، وأشياء ال حيضرين ذكرها

  .كان البيهقي على سرية العلماء، قانعاً باليسري، متجمالً يف زهده وورعه: قال احلافظ عبد الغافر بن إمساعيل يف تارخيه

هو أبو بكر الفقيه، احلافظ األصويل، الدين الورع، واحد زمانه يف احلفظ، وفرد أقرانه يف اإلتقان والضبط، من كبار : وقال أيضاً
أصحاب احلاكم، ويزيد على احلاكم بأنواع من العلوم، كتب احلديث، وحفظه من صباه، وتفقه وبرع، وأخذ فن األصول، وارحتل 

، وتواليفه تقارب ألف جزء مما مل يسبقه إليه أحد، مجع بني علم احلديث والفقه، وبيان علل إىل العراق واجلبال واحلجاز، مث صنف
احلديث، ووجه اجلمع بني األحاديث، طلب منه األئمة االنتقال من بيهق إىل نيسابور، لسماع الكتب، فأتى يف سنة إحدى وأربعني 

  .ئمةوأربع مئة، وعقدوا له الس لسماع كتاب املعرفة وحضره األ

    

حني ابتدأت بتصنيف هذا الكتاب يعين كتاب املعرفة يف السنن : حدثنا أيب قال: قال شيخ القضاة أبو علي إمساعيل بن البيهقي
: واآلثار وفرغت من ذيب أجزاء منه، مسعت الفقيه حممد بن أمحد وهو من صاحلي أصحايب وأكثرهم تالوة وأصدقهم هلجة يقول

قد كتبت اليوم من كتاب الفقيه أمحد سبعة أجزاء أو :  يف النوم، وبيده أجزاء من هذا الكتاب، وهو يقولرأيت الشافعي رمحه اهللا
ويف صباح ذلك اليوم رأى فقيه آخر من إخواين الشافعي قاعداً يف اجلامع على سرير وهو : قال. ورآه يعتد بذلك. قرأا : قال

  .ا وكذاقد استفدت اليوم من كتاب الفقيه حديث كذ: يقول

: مسعت الفقيه حممد بن عبد العزيز املروزي يقول: مسعت الفقيه أبا حممد احلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ يقول: وأخربنا أيب قال

مسعت : مث قال شيخ القضاة. هذه تصنيفات أمحد البيهقي: ما هذا ؟ قال: رأيت يف املنام كأن تابوتاً عال يف السماء يعلوه نور، فقلت
  .ات الثالثة من الثالثة املذكوريناحلكاي

هذه رؤيا حق، فتصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل اإلمام أيب بكر، فينبغي للعامل أن : قلت
تبه، وجلبت إىل يعتين ؤالء سيما سننه الكبري، وقد قدم قبل موته بسنة أو أكثر إىل نيسابور، وتكاثر عليه الطلبة، ومسعوا منه ك

العراق والشام والنواحي، واعتىن ا احلافظ أبو القاسم الدمشقي، ومسعها من أصحاب البيهقي، ونقلها إىل دمشق هو وأبو احلسن 
  .املرادي

نة له على ما من فقيه شافعي إال وللشافعي عليه منة إال أبا بكر البيهقي، فإن امل: وبلغنا عن إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين قال
  .الشافعي لتصانيفه يف نصرة مذهبه

أصاب أبو املعايل، هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً جيتهد فيه؛ لكان قادراً على ذلك، لسعة علومه، ومعرفته : قلت
خرية، مرض، وحضرت املنية، وملا مسعوا منه ما أحبوا يف قدمته األ. باالختالف، وهلذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها احلديث

فتويف يف عاشر شهر مجادى األوىل، سنة مثان ومخسني وأربع مئة، فغسل وكفن، وعمل له تابوت، فنقل ودفن ببيهق؛ وهي ناحية 
  .قصبتها خسروجرد، هي حمتده، وهي على يومني من نيسابور، وعاش أربعاً وسبعني سنة

نصاري، باإلجازة، وولده إمساعيل بن أمحد، وحفيده أبو احلسن عبيد اهللا بن حممد بن ومن الرواة عنه شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األ
أمحد، وأبو زكريا حيىي بن مندة احلافظ، وأبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأبو املعايل حممد بن 

بار بن حممد اخلواري، وأخوه عبد احلميد بن حممد اخلواري، وأبو إمساعيل الفارسي، وعبد اجلبار بن عبد الوهاب الدهان، وعبد اجل



الذهيب-سري أعالم النبالء  3386  

  .بكر عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن البحريي النيسابوري؛ املتوىف سنة أربعني ومخس مئة، وطائفة سواهم

ن علي بن إمساعيل بن سيدة، ومات معه أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر بن مشة األصبهاين، صاحب ابن املقرئ، وإمام اللغة أبو احلس
  .وشيخ احلنابلة القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفراء البغدادي

أخربنا الشيخ أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن أمحد مساعاً، عن زينب بنت عبد الرمحن، أخربنا حممد بن إمساعيل الفارسي، أخربنا أبو 
أخربنا أمحد بن عبيد، أخربنا أبو بكر بن حجة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عمرو بن بكر البيهقي، أخربنا علي بن أمحد بن عبدان، 

يؤتى بالقاضي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العالء اليشكري، عن صاحل بن سرج، عن عمران بن حطان، عن عائشة قالت
  .غريب جداً.  يف مترة قطالعدل يوم القيامة، فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن أنه مل يقض بني اثنني

أخربنا علي : أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا زين األمناء احلسن بن حممد، وحممد بن عبد الوهاب بن الشريجي، وابن غسان قالوا
ألعرايب، بن احلسن احلافظ، أخربنا أبو القاسم املستملي، أخربنا أمحد بن احلسني البيهقي، أخربنا عبد اهللا بن يوسف، أخربنا ابن ا

مالك : يقولون: مسعت مالك بن دينار يقول: حدثنا ابن أيب الدنيا، حدثين أبو علي املدائين، حدثنا فطر بن محاد بن واقد، حدثنا أيب
  .أي زهد عند مالك وله جبة وكساء ؟ إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرةً فاها، فأعرض عنها! زاهد 

  حيدرة

  .األمري املؤيد، نائب دمشق للمستنصر، من كبار الدولةابن احلسني، 

    

ويل سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، ودام تسع سنني مث صرف، مث ويل سنة ثالث ومخسني، مث عزل بعد عامني ببدر اجلمايل ذكره 
ة، فقدم يف رمضان سنة ست، مث ابن عساكر خمتصراً مث فر بدر من البلد بعد سنة، فوليه حيدرة بن مرتو الكتامي، عرف حبصن الدول

  .عزل بعد شهرين، وويل دري املستنصري

  الكازروني

  .اإلمام األوحد، شيخ الشافعية، أبو عبد اهللا؛ حممد بن بيان بن حممد الكازروين، املقرئ، فقيه أهل آمد

وقرأ القرآن على .  الفوارسأمحد بن احلسني بن الصياح البلدي، والقاضي أيب عمر اهلامشي، وابن رزقويه، وابن أيب: حدث عن
  .احلمامي، أو غريه

  .وقرأ عليه القرآن أبو علي الفارقي الفقيه. ارحتل إليه الفقيه نصر املقدسي، وتفقه عليه

  .أبو غامن عبد الرزاق املعري، وعبد اهللا بن احلسن النحاس، وإبراهيم بن فارس، وآخرون: وحدث عنه

  .وحدث بدمشق، قدمها للحج

  .حدثين ضبة بن أمحد أنه لقيه، ومسع منه: رقال ابن عساك

  .تويف سنة مخس ومخسني وأربع مئة: قال ابن النجار

  الخضري
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  .اإلمام العالمة، أبو عبد اهللا؛ حممد بن أمحد اخلضري منسوب إىل بعض أجداده املروزي، الشافعي؛ صاحب القفال املروزي

وإذا حفظ شيئاً ال يكاد ينساه، وهو صاحب وجه يف املذهب، له كان من أساطني املذهب، يضرب بذكائه وقوة حفظه املثل، 
  .وجوه غريبة نقلها اخلراسانيون، وقد نقل أن الشافعي صحح داللة الصيب على القبلة

  .وكان موثقاً يف نقله، وله خربة باحلديث

  .عاش نيفاً وسبعني سنة، وكان حياً يف حدود اخلمسني إىل الستني وأربع مئة

  ابن أبي الطيب

  .اإلمام العالمة، املفسر األوحد، أبو احلسن، علي بن أيب الطيب؛ عبد اهللا بن أمحد النيسابوري

وكان ميلي ذلك من حفظه، وما خلف من الكتب سوى أربع . له تفسري يف ثالثني جملداً، وآخر يف عشرة، وضعه يف ثالث جملدات
  .لتألهجملدات، إال أنه كان آيةً يف احلفظ، مع الورع والعبادة وا

إنه محل إىل السلطان حممود بن سبكتكني ليسمع وعظه، فلما دخل جلس بال إذن، وأخذ يف رواية حديث بال أمر، فتنمر له : قيل
: السلطان، وأمر غالماً، فلكمه لكمةً أطرشته، فعرفه بعض احلاضرين مرتلته يف الدين والعلم، فاعتذر إليه، وأمر له مبال، فامتنع، فقال

اهللا بيننا باملرصاد، وإمنا : قال.  للملك صولةً، وهو حمتاج إىل السياسة، ورأيت أنك تعديت الواجب، فاجعلين يف حلإن: يا شيخ
  .فخجل امللك، واعتنقه. أحضرتين للوعظ، ومساع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وللخشوع ال إلقامة قوانني الرئاسة

  . يف شوال سنة مثان ومخسني وأربع مئة بسانزوارتويف: ذكره ياقوت يف تاريخ األدباء، وقال

رتبة حممود رفيعة يف اجلهاد وفتح اهلند وأشياء مليحة، وله هنات، هذه منها، وقد ندم واعتذر، فنعوذ باهللا من كل متكرب : قلت
  .وقد رأينا اجلبارين املتمردين الذين أماتوا اجلهاد، وطغوا يف البالد، فواحسرةً على العباد. جبار

  اللوزنكي

  .مفيت طليطلة، اإلمام أبو جعفر، أمحد بن سعيد األندلسي، اللوزنكي املالكي

امتحنه ملك طليطلة املأمون، هو وابن مغيث، وابن أسد، ومجاعة، امهم على سلطانه، فأحضرهم مع قاضيهم أيب زيد القرطيب، 
ستبيحت دور املذكورين يف سنة ستني وأربع مئة وسجنوا، وقيدهم، فهاجت العامة، ونفروا إىل السالح، فقتل طائفة، فكفوا، وا

وسجن الوزير ابن غصن األديب، فصنف كتاب املمتحنني من لدن آدم عليه السالم إىل زمانه؛ ام بالنم على املذكورين ابن 
 فخوطب فيه القادر، فأخرج احلديدي كبري طليطلة، مث مات املأمون، وقام بعده حفيده القادر، والعقد واحلل بالبلد البن احلديدي،

  .أضداده من السجن، فقتلوا ابن احلديدي، وطيف برأسه، وأضر ابن اللوزنكي يف احلبس

  ثابت بن أسلم

  .العالمة أبو احلسن احلليب، فقيه الشيعة، وحنوي حلب، ومن كبار تالمذة الشيخ أيب الصالح

ا على املخاريق، فأخذه داعي القوم، ومحل إىل مصر، تصدر لإلفادة، وله مصنف يف كشف عوار اإلمساعيلية وبدء دعوم، وأ
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فصلبه املستنصر، فال رضي اهللا عمن قتله، وأحرقت لذلك خزانة الكتب حبلب، وكان فيها عشرة آالف جملدة، فرحم اهللا هذا 
  .املبتدع الذي ذب عن امللة، واألمر هللا

  الحمادي

  .ن علي بن مكي ابن إسرافيل بن محاد احلمادي النسفي؛ أحد األعالمشيخ احلنفية والشافعية، العالمة أبو علي، حسن ب

  .كان حنفياً، مث حتول شافعياً

    

  .وعمر دهراً. أيب نعيم عبد امللك اإلسفراييين، وإمساعيل بن حاجب الكشاين: مسع من

  .حسني بن اخلليل، شيخ أيب سعد السمعاين: حدث عنه

  .تويف سنة ستني وأربع مئة

  الحلوائي

يخ العالمة، رئيس احلنفية، مشس األئمة األكرب، أبو حممد، عبد العزيز بن أمحد بن نصر بن صاحل البخاري، احللوائي بفتح احلاء الش
  .وباملد إمام أهل الرأي بتلك الديار

  .تفقه بالقاضي أيب علي احلسني بن اخلضر النسفي

بن مكي األمناطي، وحممد بن أمحد غنجار احلافظ، وصاحل عبد الرمحن بن حسني الكاتب، وأيب سهل أمحد بن حممد : وحدث عن
  .بن حممد، ومجاعة

  .وصنف التصانيف، وخترج به األعالم

مشس األئمة حممد بن أيب سهل السرخسي، وفخر اإلسالم علي بن حممد بن احلسني البزدوي، وأخوه صدر اإلسالم أبو : أخذ عنه
صر أمحد بن عبد الرمحن، ومشس األئمة أبو بكر حممد بن علي الزرجنري، وآخرون اليسر حممد بن حممد، والقاضي مجال الدين أبو ن

  .ومات ببخارى يف شعبان سنة ست ومخسني وأربع مئة، ودفن مبقربة الصدور: مساهم أبو العالء الفرضي، مث قال

  .تويف بكس، ومحل إىل خبارى سنة مثان أو تسع وأربعني: وأما السمعاين فقال يف األنساب

هو شيخ عامل بأنواع العلوم، معظم للحديث، غري أنه متساهل يف الرواية، تويف يف شعبان سنة :  عبد العزيز النخشيب يف معجمهوقال
  .اثنتني ومخسني وأربع مئة

وفيها مات علي بن محيد الذهلي؛ خطيب مهذان وشيخها، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد القزويين؛ مقرئ مصر، وشيخ املالكية أبو 
  .فضل حممد بن عبيد اهللا بن عمروس البغداديال

  ابن سراج
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اإلمام العالمة، قاضي اجلماعة، أبو القاسم؛ سراج بن عبد اهللا بن حممد بن سراج األموي موالهم، األندلسي، القرطيب، املالكي؛ 
  .قاضي قرطبة

ن برطال، وأيب حممد بن مسلمة، وأيب مسع صحيح البخاري من أيب حممد األصيلي، بفوت يسري، ومسع من أيب عبد اهللا حممد ب
  .املطرف عبد الرمحن بن فطيس

  .وويل القضاء بضع عشرة سنة، فحمد إىل الغاية، وال حفظت عليه سقطة

  .كان فقيهاً صاحلاً، خرياً حليماً، على منهاج السلف، محل عنه مجاعة جلة، وعاش ستاً ومثانني سنة

  .مات يف شوال سنة ست ومخسني وأربع مئة

  . والد عبد امللك بن سراج، إمام اللغةوهو

  القبري

  .اإلمام العالمة، أبو شاكر، عبد الواحد بن حممد بن موهب التجييب، األندلسي، القربي نسبة إىل مدينة قربة املالكي

  .ولد سنة سبع وسبعني وثالث مئة

  .وتفرد يف وقته باإلجازة من الفقيه أيب حممد بن أيب زيد

  .صيلي، وأيب حفص بن نابل، وأيب عمر ابن أيب احلباب، وطائفةأيب حممد األ: ومسع من

  .وويل القضاء واخلطابة ببلنسية. وله أيضاً إجازة من أيب احلسن القابسي

  .حمدث أديب، خطيب شاعر: ذكره احلميدي، فقال فيه

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة ست ومخسني وأربع مئة

 خال أيب الوليد الباجي، وكان والده قد رحل، وتفقه على ابن أيب زيد، والقابسي، وهو. أخذ عنه أبو علي الغساين، وغريه: قلت
  .وله شعر رائق. فاستجاز منهما لولده، وسكن أبو شاكر شاطبة مدةً

  العبادي

  .فعياإلمام، شيخ الشافعية، القاضي، أبو عاصم، حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن عباد، العبادي، اهلروي، الشا

  .أمحد بن حممد بن سهل القراب، وغريه: حدث عن

  .وتفقه على القاضي أيب منصور حممد بن حممد األزدي راة، وعلى أيب عمر البسطامي بنيسابور

  .تفقه به القاضي أبو سعد اهلروي، وغريه

  .إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن: وحدث عنه

  .كتاب اهلادي، وكتاب أدب القاضي، وكتاب الفقهاء، وغري ذلكوكان إماماً حمققاً مدققاً، صنف كتاب املبسوط، و

  .عاش ثالثاً ومثانني سنة، وتويف يف شوال سنة مثان ومخسني وأربع مئة. وتنقل يف النواحي واشتهر امسه

املعمر أبو وفيها تويف اإلمام أبو بكر البيهقي، صاحب التصانيف، وقاضي سارية أبو إسحاق إبراهيم بن حممد السروي الشافعي، و
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علي احلسن بن غالب بن املبارك املقرئ ببغداد، وعبد الرزاق بن مشة األصبهاين، وصاحب احملكم أبو احلسن علي بن إمساعيل 
  .املرسي اللغوي الضرير، والعارف الزجناين فرج الزاهد، امللقب بأخي فرج، وشيخ احلنابلة القاضي أبو يعلى بن الفراء

  الباطرقاني

  .، شيخ القراء، أبو بكر، أمحد بن الفضل بن حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر األصبهاين، الباطرقايناإلمام الكبري

    

أيب عبد اهللا بن مندة، وإبراهيم بن خرشيذ قوله، وأيب مسلم بن شهدل، وأمحد بن يوسف الثقفي، وأيب جعفر : محل الكثري عن
  .األري، وعبد اهللا بن جعفر، واحلسن بن يوه، وعدة

  .وتال بالروايات على الكبار، وصنف كتاب طبقات القراء، وكتاب الشواذ

أبو علي احلداد، وتال عليه بالروايات، وسعيد بن أيب الرجاء، واحلسني بن عبد امللك األديب، وحممد بن عبد الواحد : حدث عنه
  .حلسناباذي، وآخرونالدقاق، وأمحد بن الفضل املهاد، وشبيب بن حممد بن جوره، وعبد السالم بن حممد ا

  .وحدث عنه من القدماء احلافظان عبد العزيز النخشيب، وأبو علي الوخشي

هو كثري السماع، واسع الرواية، دقيق : وأم جبامع أصبهان بعد أيب املظفر بن شبيب قال حيىي بن منده. أبو القاسم اهلذيل: وتال عليه
وذكره عمي يوماً واحلافظ عبد العزيز النخشيب ومجاعة .  وسبعني وثالث مئةإنه ولد سنة اثنتني: اخلط، قرأ على مجاعة، وقال يل

صنف مسنداً خمرجاً على صحيح البخاري، إال أنه كتب أكثره من األصل، مث أحلقه اإلسناد، وهذا ليس : حاضرون فقال عبد العزيز
  .من شرط أصحاب احلديث

  . اقتصر على التحديث واإلقراء كان خرياً لهوتكلم يف مسائل ال يسع املوضع ذكرها، لو: مث قال حيىي

مل أر بأصبهان شيخاً مجع بني علم القرآن والقراءات واحلديث والروايات، وكثرة الكتابة والسماعات أفضل من أيب : وقال الدقاق
  .بكر الباطرقاين، وكان حسن اخللق واهليئة والقراءة والدراية، ثقةً يف احلديث

  .فر سنة ستني وأربع مئةتويف يف ص: قال ابن منده

  ابن حزم

اإلمام األوحد، البحر، ذو الفنون واملعارف، أبو حممد؛ علي ابن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان بن 
عنه سفيان بن يزيد الفارسي األصل، مث األندلسي القرطيب اليزيدي موىل األمري يزيد بن أيب سفيان بن حرب األموي رضي اهللا 

املعروف بيزيد اخلري، نائب أمري املؤمنني أيب حفص عمر على دمشق، الفقيه احلافظ، املتكلم، األديب، الوزير الظاهري، صاحب 
وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل األندلس يف صحابة ملك . التصانيف، فكان جده يزيد موىلً لألمري يزيد أخي معاوية

  .ية بن هشام؛ املعروف بالداخلاألندلس عبد الرمحن بن معاو

  .ولد أبو ممد بقرطبة يف سنة أربع ومثانني وثالث مئة

حيىي بن مسعود بن وجه اجلنة؛ صاحب قاسم بن أصبغ، فهو أعلى شيخ عنده، ومن : ومسع يف سنة أربع مئة وبعدها من طائفة منهم
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، ومحام بن أمحد القاضي، وحممد بن سعيد بن نبات، أيب عمر أمحد بن حممد بن اجلسور، ويونس بن عبد اهللا بن مغيث القاضي
وعبد اهللا بن ربيع التميمي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد، وعبد اهللا بن حممد بن عثمان، وأيب عمر أمحد بن حممد الطلمنكي، 

 عمر بن عبد الرب، وأمحد بن ويرتل إىل أن يروي عن أيب. وعبد اهللا بن يوسف بن نامي، وأمحد بن قاسم بن حممد بن قاسم بن أصبغ
وأنزل ما عنده صحيح . وأجود ما عنده من الكتب سنن النسائي، حيمله عن ابن ربيع، عن ابن األمحر، عنه. عمر بن أنس العذري

  .مسلم، بينه وبينه مخسة رجال، وأعلى ما رأيت له حديث بينه وبني وكيع فيه ثالثة أنفس

وآخر من روى عنه مروياته .  عبد اهللا احلميدي، ووالد القاضي أيب بكر بن العريب، وطائفةابنه أبو رافع الفضل، وأبو: حدث عنه
  .باإلجازة أبو احلسن شريح بن حممد

نشأ يف تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرطاً، وذهناً سياالً، وكتباً نفيسة كثرية، وكان والده من كرباء أهل قرطبة؛ عمل الوزارة يف 
لك وزر أبو حممد يف شبيبته، وكان قد مهر أوالً يف األدب واألخبار والشعر، ويف املنطق وأجزاء الفلسفة، الدولة العامرية، وكذ

فأثرت فيه تأثرياً ليته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تأليف حيض فيه على االعتناء باملنطق، ويقدمه على العلوم، فتأملت له، فإنه 
  .، عدمي النظري على يبس فيه، وفرط ظاهرية يف الفروع ال األصولرأس يف علوم اإلسالم، متبحر يف النقل

    

إنه تفقه أوالً للشافعي، مث أداه اجتهاده إىل القول بنفي القياس كله جليه وخفيه، واألخذ بظاهر النص وعموم الكتاب : قيل
ر عليه، وبسط لسانه وقلمه، ومل يتأدب واحلديث، والقول بالرباءة األصلية، واستصحاب احلال، وصنف يف ذلك كتباً كثرية، وناظ

مع األئمة يف اخلطاب، بل فجج العبارة، وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، حبيث إنه أعرض عن تصانيفة مجاعة من 
، األئمة، وهجروها، ونفروا منها، وأحرقت يف وقت، واعتىن ا آخرون من العلماء، وفتشوها انتقاداً واستفادة، وأخذاً ومؤاخذة

ويف اجلملة فالكمال . ورأوا فيها الدر الثمني ممزوجاً يف الرصف باخلرز املهني، فتارةً يطربون، ومرةً يعجبون، ومن تفرده يهزؤون
  .عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ري، ومقاصده مجيلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد يف وفيه دين وخ. وكان ينهض بعلوم مجة، وجييد النقل، وحيسن النظم والنثر
وجدت يف أمساء : قال أبو حامد الغزايل: الرئاسة، ولزم مرتله مكباً على العلم، فال نغلو فيه، وال جنفو عنه، وقد أثىن عليه قبلنا الكبار

  .اهللا تعاىل كتاباً ألفه أبو حممد بن حزم األندلسي يدل على عظم حفظه وسيالن ذهنه

كان ابن حزم أمجع أهل األندلس قاطبةً لعلوم اإلسالم، وأوسعهم معرفة مع توسعه يف علم : ل اإلمام أبو القاسم صاعد بن أمحدوقا
اللسان، ووفور حظه من البالغة والشعر، واملعرفة بالسري واألخبار؛ أخربين ابنه الفضل أنه اجتمع عنده خبط أبيه أيب حممد من تواليفه 

  .شتمل على قريب من مثانني ألف ورقةأربع مئة جملد، ت

كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه، مستنبطاً لألحكام من الكتاب والسنة، متفنناً يف علوم مجة، عامالً : قال أبو عبد اهللا احلميدي
عر نفس واسع، وباع بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء، وسرعة احلفظ، وكرم النفس والتدين، وكان له يف األدب والش

  .طويل، وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع منه، وشعره كثري مجعته على حروف املعجم

كان أبوه أبو عمر من وزراء املنصور حممد بن أيب عامر، مدبر دولة املؤيد باهللا بن املستنصر املرواين، مث : وقال أبو القاسم صاعد
هر عبد الرمحن بن هشام، مث نبذ هذه الطريقة، وأقبل على العلوم الشرعية، وعين بعلم املنطق وزر للمظفر، ووزر أبو حممد للمستظ
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وأقبل على علوم اإلسالم حىت نال : ما أعرض عنه حىت زرع يف باطنه أموراً واحنرافاً عن السنة قال: قلت. وبرع فيه، مث أعرض عنه
  .من ذلك ما مل ينله أحد باألندلس قبله

    

هي أمة سخيفة، تسورت على : بكر بن العريب على أيب حممد يف كتاب القواصم والعواصم، وعلى الظاهرية، فقالوقد حط أبو 
ال حكم : مرتبة ليست هلا، وتكلمت بكالم مل نفهمه، تلقوه من إخوام اخلوارج حني حكم علي رضي اهللا عنه يوم صفني، فقالت

لباطن، فلما عدت، وجدت القول بالظاهر قد مأل به املغرب سخيف كان من وكان أول بدعة لقيت يف رحليت القول با. إال هللا
بادية إشبيلية يعرف بابن حزم، نشأ وتعلق مبذهب الشافعي، مث انتسب إىل داود، مث خلع الكل، واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام األمة 

ما مل يقولوا تنفرياً للقلوب منهم، وخرج عن طريق يضع ويرفع، وحيكم ويشرع، ينسب إىل دين اهللا ما ليس فيه، ويقول عن العلماء 
املشبهة يف ذات اهللا وصفاته، فجاء فيه بطوام، واتفق كونه بني قوم ال بصر هلم إال باملسائل، فإذا طالبهم بالدليل كاعوا، فيتضاحك 

ا حيملونه، وحيمونه، مبا كان مع أصحابه منهم، وعضدته الرئاسة مبا كان عنده من أدب، وبشبه كان يوردها على امللوك، فكانو
يلقي إليهم من شبه البدع والشرك، ويف حني عودي من الرحلة ألفيت حضريت منهم طافحة، ونار ضالهلم الفحة، فقاسيتهم مع غري 

أقران، ويف عدم أنصار إىل حساد يطؤون عقيب، تارة تذهب هلم نفسي، وأخرى ينكشر هلم ضرسي، وأنا ما بني إعراض عنهم أو 
ب م، وقد جاءين رجل جبزء البن حزم مساه نكت اإلسالم؛ فيه دواهي، فجردت عليه نواهي، وجاءين آخر برسالة يف تشغي

ال قول إال ما قال اهللا، وال نتبع إال رسول اهللا، فإن اهللا مل : يقولون. االعتقاد، فنقضتها برسالة الغرة، واألمر أفحش من أن ينقض
فيجب أن يتحققوا أم ليس هلم دليل، وإمنا هي سخافة يف ويل، فأوصيكم . هتداء دي بشريأمر باالقتداء بأحد، وال باال

أن ال تستدلوا عليهم، وأن تطالبوهم بالدليل، فإن املبتدع إذا استدللت عليه شغب عليك، وإذا طالبته بالدليل مل جيد إليه : بوصيتني
فغري مسلم على اإلطالق، بل من . ال حكم إال هللا: وأما قوهلم. ولكن أرين ما قالال قول إال ما قال اهللا، فحق، : فأما قوهلم. سبيالً

وإذا حاصرت أهل حصن فال : صح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. حكم اهللا أن جيعل احلكم لغريه فيما قاله وأخرب به
... عليكم بسنيت وسنة اخللفاء : وصح أنه قال. ترتهلم على حكم اهللا، فإنك ال تدري ما حكم اهللا، ولكن أنزهلم على حكمك

  .احلديث

مل ينصف القاضي أبو بكر رمحه اهللا شيخ أبيه يف العلم، وال تكلم فيه بالقسط، وبالغ يف االستخفاف به، وأبو بكر فعلى : قلت
  .عظمته يف العلم ال يبلغ رتبة أيب حممد، وال يكاد، فرمحهما اهللا وغفر هلما

أما حمفوظه فبحر عجاج، وماء ثجاج، خيرج من حبره مرجان احلكم، وينبت : لغافقي وذكر أبا حممد فقالقال اليسع ابن حزم ا
بثجاجه ألفاف النعم يف رياض اهلمم، لقد حفظ علوم املسلمني، وأرىب على كل أهل دين، وألف امللل والنحل، وكان يف صباه 

وحدثين عنه عمر بن . عتمد، فأجاد، وقصد بلنسية وا املظفر أحد األطوادأنشد امل. يلبس احلرير، وال يرضى من املكانة إال بالسرير
بينما حنن عند أيب ببلنسية وهو يدرس املذهب، إذا بأيب حممد بن حزم يسمعنا، ويتعجب، مث سأل احلاضرين مسألةً من : واجب قال

نتحالتك، فقام وقعد، ودخل مرتله فعكف، هذا العلم ليس من م: الفقه، جووب فيها، فاعترض يف ذلك، فقال له بعض احلضار
أنا أتبع احلق، : ووكف منه وابل فما كف، وما كان بعد أشهر قريبة حىت قصدنا إىل ذلك املوضع، فناظر أحسن مناظرة، وقال فيها

  .وأجتهد، وال أتقيد مبذهب
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لد، كما أن الفقيه املبتدئ والعامي الذي حيفظ نعم، من بلغ رتبة االجتهاد، وشهد له بذلك عدة من األئمة، مل يسغ له أن يق: قلت
القرآن أو كثرياً منه ال يسوغ له االجتهاد أبداً، فكيف جيتهد، وما الذي يقول ؟ وعالم يبين ؟ وكيف يطري وملا يريش ؟ والقسم 

صول، وقرأ النحو، وشارك يف الفقيه املنتهي اليقظ الفهم احملدث، الذي قد حفظ خمتصراً يف الفروع، وكتاباً يف قواعد األ: الثالث
الفضائل مع حفظه لكتاب اهللا وتشاغله بتفسريه وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ االجتهاد املقيد، وتأهل للنظر يف دالئل األئمة، 

أو فمىت وضح له احلق يف مسألة، وثبت فيها النص، وعمل ا أحد األئمة األعالم كأيب حنيفة مثالً، أو كمالك، أو الثوري، 
األوزاعي، أو الشافعي، وأيب عبيد، وأمحد، وإسحاق، فليتبع فيها احلق وال يسلك الرخص، وليتورع، وال يسعه فيها بعد قيام احلجة 

. عليه تقليد، فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم ا وال يتراءى بفعلها، فرمبا أعجبته نفسه، وأحب الظهور، فيعاقب

من نفسه، فكم من رجل نطق باحلق، وأمر باملعروف، فيسلط اهللا عليه من يؤذيه لسوء قصده، وحبه للرئاسة ويدخل عليه الداخل 
الدينية، فهذا داء خفي سار يف نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار يف نفوس املنفقني من األغنياء وأرباب الوقوف والترب املزخرفة، 

اهدين، فتراهم يلتقون العدو، ويصطدم اجلمعان ويف نفوس ااهدين خمبآت وهو داء خفي يسري يف نفوس اجلند واألمراء وا
وكمائن من االختيال وإظهار الشجاعة ليقال، والعجب، ولبس القراقل املذهبة، واخلوذ املزخرفة، والعدد احملالة على نفوس متكربة، 

: مسكر، فأىن ينصرون ؟ وكيف ال خيذلون ؟ اللهموفرسان متجربة، وينضاف إىل ذلك إخالل بالصالة، وظلم للرعية، وشرب لل

فمن طلب العلم للعمل كسره العلم، وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس واإلفتاء والفخر . فانصر دينك، ووفق عبادك
الشمس "  خاب من دساهاقَد أَفْلَح من زكَّاها، وقَد"والرياء، حتامق، واختال، وازدرى بالناس، وأهلكه العجب، ومقتته األنفس 

  .قلبت فيه السني ألفاً. دسسها بالفجور واملعصية: أي

ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل احمللى البن حزم، وكتاب املغين : قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم وكان أحد اتهدين 
  .للشيخ موفق الدين

  .السنن الكبري للبيهقي: وثالثهما. لقد صدق الشيخ عز الدين: قلت

  .فمن حصل هذه الدواوين، وكان من أذكياء املفتني، وأدمن املطالعة فيها، فهو العامل حقاً. التمهيد البن عبد الرب: ورابعها

والبن حزم مصنفات جليلة أكربها كتاب اإليصال إىل فهم كتاب اخلصال مخسة عشر ألف ورقة، وكتاب اخلصال احلافظ جلمل 
م جملدان وكتاب الى يف الفقه جملد، وكتاب احمللى يف شرح الى باحلجج واآلثار مثاين جملدات، كتاب حجة الوداع شرائع اإلسال

مئة وعشرون ورقة، كتاب قسمة اخلمس يف الرد على إمساعيل القاضي جملد، كتاب اآلثار اليت ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها 
مه، كتاب اجلامع يف صحيح احلديث بال أسانيد، كتاب التلخيص والتخليص يف املسائل يكون عشرة آالف ورقة، لكن مل يت

النظرية، كتاب ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي، خمتصر املوضح أليب احلسن بن املغلس الظاهري، جملد، كتاب اختالف 
ح يف الفقه جملد، كتاب التبيني يف هل علم املصطفى الفقهاء اخلمسة مالك، وأيب حنيفة، والشافعي، وأمحد، وداود، كتاب التصف

أعيان املنافقني ثالثة كراريس، كتاب اإلمالء يف شرح املوطأ ألف ورقة، كتاب اإلمالء يف قواعد الفقه ألف ورقة أيضاً، كتاب در 
الة البلقاء يف الرد على عبد احلق القواعد يف فقه الظاهرية ألف ورقة أيضاً، كتاب االمجاع جميليد، كتاب الفرائض جملد، كتاب الرس

بن حممد الصقلي جميليد، كتاب اإلحكام ألصول األحكام جملدان، كتاب الفصل يف امللل والنحل جملدان كبريان، كتاب الرد على 
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على ابن من اعترض على الفصل له، جملد، كتاب اليقني يف نقض متويه املعتذرين عن إبليس وسائر املشركني جملد كبري، كتاب الرد 
زكريا الرازي مئة ورقة، كتاب الترشيد يف الرد على كتاب الفريد البن الراوندي يف اعتراضه على النبوات جملد، كتاب الرد على 
من كفر املتأولني من املسلمني جملد، كتاب خمتصر يف علل احلديث جملد، كتاب التقريب حلد املنطق باأللفاظ العامية جملد، كتاب 

  .د، كتاب نسب الرببر جملد، كتاب نقط العروس جميليد، وغري ذلكاالستجالب جمل

    

مراقبة أحوال اإلمام، من ترك الصالة عمداً، رسالة املعارضة، قصر الصالة، رسالة التأكيد، ما وقع بني : ومما له يف جزء أو كراس
لة يف معىن الفقه والزهد، مراتب العلماء الظاهرية وأصحاب القياس، فضائل األندلس، والعتاب على أيب مروان اخلوالين، رسا

وتواليفهم، التلخيص يف أعمال العباد، اإلظهار ملا شنع به على الظاهرية، زجر الغاوي جزآن، النبذ الكافية، النكت املوجزة يف نفي 
 الدرة يف ما يلزم املسلم جزآن، الرأي والقياس والتعليل والتقليد جملد صغري الرسالة الالزمة ألويل األمر، خمتصر امللل والنحل جملد،

مسألة يف الروح، الرد على إمساعيل اليهودي، الذي ألف يف تناقض آيات، النصائح املنجية، الرسالة الصمادحية يف الوعد والوعيد، 
بن معني، مسألة اإلميان، مراتب العلوم، بيان غلط عثمان بن سعيد األعور يف املسند واملرسل، ترتيب سؤاالت عثمان الدارمي ال

عدد ما لكل صاحب يف مسند بقي، تسمية شيوخ مالك، السري واألخالق جزآن، بيان الفصاحة والبالغة، رسالة يف ذلك إىل ابن 
حفصون، مسألة هل السواد لون أو ال، احلد والرسم، تسمية الشعراء الوافدين على ابن أيب عامر، شيء يف العروض، مؤلف يف 

  . األفليلي يف شرحه لديوان املتنيب، غزوات املنصور بن أيب عامر، تأليف يف الرد على أناجيل النصارىالظاء والضاد، التعقب على

مقالة العادة، ومقالة يف شفاء الضد بالضد، وشرح : والبن حزم رسالة يف الطب النبوي، وذكر فيها أمساء كتب له يف الطب منها
كتاب اختصار كالم جالينوس يف األمراض احلادة، وكتاب يف األدوية فصول بقراط، وكتاب بلغة احلكيم، وكتاب حد الطب و

  .املفردة، ومقالة يف احملاكمة بني التمر والزبيب، ومقالة يف النخل، وأشياء سوى ذلك

ه وقد امتحن لتطويل لسانه يف العلماء، وشرد عن وطنه، فرتل بقرية له، وجرت له أمور، وقام عليه مجاعة من املالكية، وجرت بين
وبني أيب الوليد الباجي مناظرات ومنافرات، ونفروا منه ملوك الناحية، فأقصته الدولة، وأحرقت جملدات من كتبه، وحتول إىل بادية 

  .لبلة يف قرية

  .كان ابن حزم قد برص من أكل اللبان، وأصابه زمانة، وعاش ثنتني وسبعني سنةً غري شهر: قال أبو اخلطاب ابن دحية

  .الشافعي رمحه اهللا يستعمل اللبان لقوة احلفظ، فولد له رمي الدموكذلك كان : قلت

  .كان لسان ابن حزم وسيف احلجاج شقيقني: قال أبو العباس ابن العريف

أخربين أبو حممد : قال يل اإلمام أبو حممد عبد اهللا ابن حممد يعين والد أيب بكر بن العريب : وقال أبو بكر حممد بن طرخان التركي
  .قم فصل حتية املسجد: ن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة، فدخل املسجد، فجلس، ومل يركع، فقال له رجلبن حزم أ

فقمت وركعت، فلما رجعنا من الصالة على اجلنازة، دخلت املسجد، فبادرت بالركوع، : قال. وكان قد بلغ ستاً وعشرين سنة
دلين على : فانصرفت وقد حزنت، وقلت لألستاذ الذي رباين: الاجلس اجلس، ليس ذا وقت صالة وكان بعد العصر ق: فقيل يل

فقصدته، وأعلمته مبا جرى، فدلين على موطأ مالك، فبدأت به عليه، وتتابعت قراءيت عليه : قال. دار الفقيه أيب عبد اهللا بن دحون
سبعة أعوام، ومسعت منه مجيع مصنفاته صحبت ابن حزم : مث قال ابن العريب. وعلى غريه حنواً من ثالثة أعوام، وبدأت باملناظرة
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سوى الد األخري من كتاب الفصل، وهو ست جملدات، وقرأنا عليه من كتاب اإليصال أربع جملدات يف سنة ست ومخسني وأربع 
  .مئة، وهو أربعة وعشرون جملداً، ويل منه إجازة غري مرة

    

 من حديث وفقه وجدل ونسب، وما يتعلق بأذيال األدب، مع كان ابن حزم رمحه اهللا حامل فنون: قال أبو مروان بن حيان
املشاركة يف أنواع التعاليم القدمية من املنطق والفلسفة، وله كتب كثرية مل خيل فيها من غلط جلراءته يف التسور على الفنون ال سيما 

فن خمالفة من مل يفهم غرضه، وال املنطق، فإم زعموا أنه زل هنالك، وضل يف سلوك املسالك، وخالف أرسطاطاليس واضع ال
ارتاض، ومال أوالً إىل النظر على رأي الشافعي، وناضل عن مذهبه حىت وسم به، فاستهدف بذلك لكثري من الفقهاء، وعيب 

بالشذوذ، مث عدل إىل قول أصحاب الظاهر، فنقحه، وجادل عنه، وثبت عليه إىل أن مات، وكان حيمل علمه هذا، وجيادل عنه من 
، فلم "ليبيننه للناس وال يكتمونه: "، على استرسال يف طباعه، ومذل بأسراره، واستناد إىل العهد الذي أخذه اهللا على العلماءخالفه

يك يلطف صدعه مبا عنده بتعريض وال بتدريج، بل يصك به من عارضه صك اجلندل، وينشقه إنشاق اخلردل، فتنفر عنه القلوب، 
استهدف لفقهاء وقته، فتمالؤوا عليه، وأمجعوا على تضليله، وشنعوا عليه، وحذروا سالطينهم من فتنته، وتوقع به الندوب، حىت 

بلدة من بادية لبلة، : ووا عوامهم عن الدنو منه، فطفق امللوك يقصونه عن قرم، ويسريونه عن بالدهم إىل أن انتهوا به منقطع أثره
ه فيمن ينتابه من بادية بلده، من عامة املقتبسني من أصاغر الطلبة، الذين ال خيشون فيه وهو يف ذلك غري مرتدع وال راجع، يبث علم

املالمة، حيدثهم، ويفقههم، ويدارسهم، حىت كمل من مصنفاته وقر بعري، مل يعد أكثرها باديته لزهد الفقهاء فيها، حىت ألحرق 
صف جهله بسياسة العلم اليت هي أعوض، وختلفه عن ذلك على قوة بعضها بإشبيلية، ومزقت عالنيةً، وأكثر معايبه زعموا عند املن

سبحه يف غماره، وعلى ذلك فلم يكن بالسليم من اضطراب رأيه، ومغيب شاهد علمه عنه عند لقائه، إىل أن حيرك بالسؤال، 
قيهم، واعتقاده لصحة إمامتهم، فيتفجر منه حبر علم ال تكدره الدالء، وكان مما يزيد يف شنآنه تشيعه ألمراء بين أمية ماضيهم وبا

  .حىت لنسب إىل النصب

حممد بن احلسن : كتاب تبديل اليهود والنصارى للتوراة واإلجنيل، وقد أخذ املنطق أبعده اهللا من علم عن: ومن تواليفه: قلت
ه به، وإن كنت ال أوافقه يف املذحجي، وأمعن فيه، فزلزله يف أشياء، ويل أنا ميل إىل أيب حممد حملبته يف احلديث الصحيح، ومعرفت

كثري مما يقوله يف الرجال والعلل، واملسائل البشعة يف األصول والفروع، وأقطع خبطئه يف غري ما مسألة، ولكن ال أكفره، وال أضلله، 
. ملوطأأجل املصنفات ا: وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه، ورأيته قد ذكر قول من يقول. وأرجو له العفو واملساحمة وللمسلمني

بل أوىل الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم، وصحيح ابن السكن، ومنتقى ابن اجلارود، واملنتقى لقاسم بن أصبغ، مث : فقال
  .بعدها كتاب أيب داود، وكتاب النسائي، واملصنف لقاسم بن أصبغ، مصنف أيب جعفر الطحاوي

  .رآمها، وال أدخال إىل األندلس إال بعد موتهما ذكر سنن ابن ماجة، وال جامع أيب عيسى؛ فإنه ما : قلت

ومسند البزار، ومسند ابين أيب شيبة، ومسند أمحد بن حنبل، ومسند إسحاق، ومسند الطيالسي، ومسند احلسن بن سفيان، : مث قال
بن أيب غرزة، وما ومسند ابن سنجر، ومسند عبد اهللا ابن حممد املسندي، ومسند يعقوب بن شيبة، ومسند علي بن املديين، ومسند ا

جرى جمرى هذه الكتب اليت أفردت لكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرفاً، مث الكتب اليت فيها كالمه وكالم غريه مثل 
مصنف عبد الرزاق، ومصنف أيب بكر بن أيب شيبة، ومصنف بقي بن خملد، وكتاب حممد بن نصر املروزي، وكتاب ابن املنذر 
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صنف محاد بن سلمة، وموطأ مالك بن أنس، وموطأ ابن أيب ذئب، وموطأ ابن وهب، ومصنف وكيع، األكرب واألصغر، مث م
  .ومصنف حممد بن يوسف الفريايب، ومصنف سعيد بن منصور، ومسائل أمحد بن حنبل، وفقه أيب عبيد، وفقه أيب ثور

 والنسائي، لكنه تأدب، وقدم املسندات النبوية ما أنصف ابن حزم؛ بل رتبة املوطأ أن يذكر تلو الصحيحني مع سنن أيب داود: قلت
  .الصرف، وإن للموطأ لوقعاً يف النفوس، ومهابةً يف القلوب ال يوازا شيء

    

كتب إلينا املعمر العامل أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن هارون من مدينة تونس عام سبع مئة، عن أيب القاسم أمحد بن يزيد القاضي، 
أخربنا حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود، أخربنا قاسم بن أصبغ، : رعيين، أن أبا حممد بن حزم كتب إليه قالعن شريح بن حممد ال

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا إبراهيم ابن عبد اهللا، حدثنا وكيع، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال

  .الصوم جنة

  .ن وكيعأخرجه مسلم، عن أيب سعيد األشج، ع

حدثنا أمحد بن حممد اجلسوري، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب دليم، حدثنا حممد بن وضاح، حدثنا أبو بكر : قال ابن حزم: وبه
إمنا أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن أيب شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا محيد، عن بكر بن عبد اهللا املزين، عن ابن عمر قال

فأحل الناس إال من كان معه هدي، وكان مع رسول . من مل يكن معه هدي فليحلل: ج، وأهللنا به معه، فلما قدم قالوسلم باحل
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم هدي، ومل حيل

ا حدثين أمحد بن عمر العذري، حدثنا عبد اهللا ابن احلسني بن عقال، حدثنا عبيد اهللا بن حممد السقطي، حدثن: قال ابن حزم: وبه
أمحد ابن جعفر بن سلم، حدثنا عمر بن حممد اجلوهري، حدثنا أمحد بن حممد األثرم، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخربنا 

قال . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب باحلج والعمرة مجيعاً: محيد، حدثنا بكر بن عبد اهللا، مسعت أنس بن مالك، قال
  .لىب باحلج وحده: ر، فقالفحدثت بذلك ابن عم: بكر

  .وقع لنا هذا يف مسند أمحد، فأنا وابن حزم فيه سواء

  : إىل ابن حزم فيما أحرق له املعتضد بن عباد من الكتب يقول: وبه

 القرطاس بل هو في صدري تضمنه  تحرقوا القرطاس ال تحرقوا الّذي فإن

 بريإن أنزل ويدفن في ق وينزل  معي حيث استقلّت ركائبي يسير

  وقولوا بعلم كي يرى النّاس من يدري  من إحراق رقٍّ وكاغٍد دعوني

 دون ما تبغون للّه من ستر فكم  وإال فعودوا في المكاتب بدأةً

 القرآن في مدن الثّغر أكفّهم  النّصارى يحرقون إذا علت كذاك

  : وبه البن حزم

 ناأرى الرأي والمقاييس دي ال  اللّه والمالئك أنّي ُأشهد

  جاء في النّص والهدى مستبينا  حاش للّه أن أقول سوى ما
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 كالشّمس شهرةً ويقينا وهو  يخفى على البصائر هذا كيف

  : فقلت جميباً له

  نعلم قطعاً تخصيصه ويقينا  سلمتم من العموم الّذي لو

 لكم شفوفاً مبينا لرأينا  فكم قد يبستم وترطّبتم

  : والبن حزم

 في كّل باٍد وحاضر وأنشرها   علوم أبثّهامن الدنيا مناي

  تناسى رجاٌل ذكرها في المحاضر  دعاء إلى القرآن والسنن التي

 هيعةٌ ثارت فأول نافر إذا  أطراف الثّغور مجاهداً وألزم

 بسمر العوالي والرقاق البواتر  حمامي مقبالً غير مدبٍر أللقى

 رم موٍت للفتى قتل كافروأك  مع الكفار في حومة الوغى كفاحاً

 تجعلنّي من قطين المقابر وال  رب ال تجعل حمامي بغيرها فيا

  : ومن شعره

 تبقى ولذّاته تفنى فجائعه  الدهر إال ما عرفنا وأدركنا هل

  تولّت كمر الطّرف واستخلفت حزنا  إذا أمكنت فيه مسرة ساعٍة

 ا لم نكن كنّالديه أنّن نود  تبعاٍت في المعاد وموقٍف إلى

لما ولّى وشغٌل بما أتى حنين  لما نخشى فعيشك ال يهنا وهم 

 الذي كنّا نلذّ به عنا وفات  على هم وإثٍم وحسرٍة حصلنا

بكونه كأن حقّقته النّفس لفظٌ بال معنى إذا  الذي كنّا نسر 

لعل ما حتت الثياب :  مليحاً، فأعجب ابن حزم، فقال أبو عمروله على سبيل الدعابة وهو مياشي أبا عمر بن عبد الرب وقد رأى شاباً
  : ليس هناك، فقال

 مالمي في الهوى ويقول يطيل  عذٍل فيمن سباني حسنه وذي

  ولم تدر كيف الجسم أنت قتيل ؟  حسن وجٍه الح لم تر غيره أمن

    

 فعندي رد لو أشاء طويل  أسرفت في اللّوم فاتّئد: فقلت له

 ما بدا حتّى يقوم دليل على  ي ظاهري وأنّنيتر أنّ ألم
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أنشدنا أبو الفهم بن أمحد السلمي، أنشدنا ابن قدامة، أنشدنا ابن البطي، أنشدنا أبو عبد اهللا احلميدي، أنشدنا أبو حممد علي بن 
  : أمحد لنفسه

 ليس على حال بمتّرك فالدهر  تشمتن حاسدي إن نكبةٌ عرضت ال

 في ذرى تاٍج على ملك وتارةً  وراً تحت ميفعٍةذو الفضل كالتّبر ط

  : وشعره فحل كما ترى، وكان ينظم على البديه، ومن شعره

 عيبي أن مطلعي الغرب ولكن  أنا الشّمس في جو العلوم منيرةً

 على ما ضاع من ذكري النّهب لجد  أنّني من جانب الشّرق طالع ولو

  و أن يستوحش الكلف الصبوال غر  نحو أكناف العراق صبابةٌ ولي

 يبدو التّأسف والكرب فحينئٍذ  ينزل الرحمن رحلي بينهم فإن

 كساد العلم آفته القرب وأن  يدرى أن للبعد قصةً هنالك

  : وله

ين أتى  أنت عن كتب الحديث وما أنائمعن المصطفى فيها من الد 

  نقٍل وتبيينعرى الدين في شدا  والبخاري اللّذين هما كمسلٍم

  من كّل قوٍل أتى من رأي سحنون  بأجٍر وتعظيٍم ومحمدٍة أولى

  في نصر دينك محضاً غير مفتون  من هدى بهما اجعلني كمثلهما يا

منها ما هو مقصور على آية، إذ ال يصح يف الباب شيء غريها، ومنها ما ينبه : قال ابن حزم يف تراجم أبواب صحيح البخاري
 أن يف الباب حديثاً جيب الوقوف عليه، لكنه ليس من شرط ما ألف عليه كتابه، ومنها ما يبوب عليه، ويذكر نبذةً من بتبويبه على

  .حديث قد سطره يف موضع آخر، ومنها أبواب تقع بلفظ حديث ليس من شرطه، ويذكر يف الباب ما هو يف معناه

س اإلنسانية قوى خمتلفة، فمنها عدل يزين هلا اإلنصاف، وحيبب إليها فإن اهللا ركب يف النف... أما بعد : وقال يف أول اإلحكام
ومنها غضب وشهوةٌ يزينان هلا "النساء " كُونوا قَواِمني ِبالِْقسِط: "وقال. النحل" إنَّ اللّه يأْمر بالْعدِل: "موافقة احلق، قال تعاىل

كل ِحزٍب ِبما لَديِهم : "وقال. البقرة" وإذا ِقيلَ لَه اتِق اللّه أخذَته الِعزةُ ِباإلثِْم: "قال تعاىل" اجلور؛ ويعمياا عن طريق الرشد
الروم فالفاضل يسر مبعرفته، واجلاهل يسر مبا ال يدري حقيقة وجهه ومبا فيه وباله، ومنها فهم يليح هلا احلق من قريب، " فَِرحونَ

ترى به الصواب ظاهراً جلياً، ومنها جهل يطمس عليها الطريق، ويساوي عندها بني السبل، فتبقى وينري هلا يف ظلمات املشكالت، ف
هلْ يستِوي الِّذين : "النفس يف حرية تتردد، ويف ريب تتلدد، ويهجم ا على أحد الطرق اانبة للحق وراً وإقداماً، قال تعاىل

لزمر ومنها قوة التمييز اليت مساها األوائل املنطق، فجعل هلا خالقها ذه القوة سبيالً إىل فهم خطابه، ا" يعلَمونَ والَِّذين الَ يعلَمونَ
وإىل معرفة األشياء على ما هي عليه، وإىل إمكان التفهم، فبها تكون معرفة احلق من الباطل، ومنها قوة العقل اليت تعني النفس 

إنَّ يف ذَِلك لَِذكْرى ِلمن : "ره له العقل الصحيح، جنا وفاز، ومن عاج عنه هلك، قال تعاىلاملميزة على نصرة العدل، فمن اتبع ما أنا
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ِهيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب فأراد بذلك العقل، أما مضغة القلب، فهي لكل أحد، فغري العاقل هو كمن ال قلب . ق" كَانَ لَه
  .له

  . يف إيراد طرفه وما شذ به، لطال األمروكالم ابن حزم كثري، ولو أخذت

ولدت بقرطبة يف : كتب إيل ابن حزم خبطه يقول: قال القاضي صاعد بن أمحد: قال أبو القاسم بن بشكوال احلافظ يف الصلة له
ث مئة، اجلانب الشرقي يف ربض منية املغرية، قبل طلوع الشمس آخر ليلة األربعاء، آخر يوم من رمضان سنة أربع ومثانني وثال

  .بطالع العقرب، وهو اليوم السابع من نونري

ونقلت من خط ابنه أيب رافع، أن أباه تويف عشية يوم األحد لليلتني بقيتا من شعبان، سنة ست ومخسني وأربع مئة، : قال صاعد
  .فكان عمره إحدى وسبعني سنةً وأشهراً، رمحه اهللا

  : ومن نظم أيب حممد بن حزم

  وال شعرت مدى دهري بسلوان  عن بهجرانأشك صداً ولم ُأذ لم

    

 علي وال جالت بميداني يوماً  لم أدر معناها وال خطرت أسماء

 أرواحه قدماً فأعياني علي  دائي األدوا الّذي عصفت لكنّما

 إلى مجامع أحبابي وخالّني  لم تزل تسري طوارقه تفرقّ

 يتلوني ويغشانيمذهباً فهو  لي  البين بي يأتم حيث رأى كأنّما

  داء عنا في فؤادي شجوها العاني  أحسب عندي للنوى جلداً وكنت

 من صباباتي بألوان مقابالً  بألواٍن غدوت بها فقابلتني

احلافظ أبو الوليد احلسن بن حممد الدربندي، والفقيه أبو القاسم سراج بن عبد اهللا بن حممد بن : وممن مات مع ابن حزم يف السنة
قاضي اجلماعة بقرطبة، واحلافظ عبد العزيز بن حممد بن حممد بن عاصم النخشيب، وشيخ العربية أبو القاسم عبد الواحد بن سراج، 

علي بن برهان ببغداد، ومسند الوقت أبو احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن حسنون النرسي، واحملدث أبو سعيد حممد بن علي بن 
  . عميد امللك حممد بن منصور الكندريحممد اخلشاب النيسابوري، والوزير

  : والبن حزم

 وأقاويل الورى محن أقوالهم  تحفّظ فإن الناس قد كثرت قالوا

 بالرأي إذ في رأيهم فتن أقول  هل عيبهم لي غير أنّي ال :فقلت

 أنحو وال في نصره أهن سواه  وأنّني مولع بالنّص لست إلى

 دين بل حسبي القرآن والسننال في  أنثني لمقاييس يقال بها وال

 سروري به لو أنّهم فطنوا ويا  برد ذا القول في قلبي وفي كبدي يا
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 مات من قوله عندي له كفن من  دعهم يعضوا على صم الحصى كمداً

  القاضي أبو تمام

  .ملعتزيلقاضي واسط، املعمر املسند، أبو متام، علي بن حممد بن احلسن ابن يزداد البغدادي، الواسطي، ا

  .وتفرد يف وقته. حممد بن املظفر احلافظ، وأيب الفضل الزهري، وغريمها: حدث عن

  .ومات يف شوال سنة تسع ومخسني وأربع مئة

  .تقلد قضاء واسط مدة وكان معتزلياً: قال أبو بكر اخلطيب

  . نصر اهللا بن حممد بن اجللخت األزديآخر من روى عنه باإلجازة أبو القاسم إمساعيل بن السمرقندي، وبالسماع أبو الكرم: قلت

  السيوري

شيخ املالكية، وخامت األئمة بالقريوان، أبو القاسم، عبد اخلالق بن عبد الوارث املغريب، السيوري، أحد من يضرب حبفظه املثل يف 
  .الفقه مع الزهد والتأله

  .له تعليقة على املدونة، وخترج به أئمة

  .ذكره عياض. عاليةمات سنة ستني وأربع مئة، عن سن 

  ابن المسلمة

الشيخ اإلمام، الثقة، اجلليل، الصاحل، مسند الوقت، أبو جعفر حممد بن أمحد بن حممد بن عمر بن حسن بن عبيد بن عمرو بن خالد 
  .أسلم الرفيل املذكور على يد عمر رضي اهللا عنه. بن الرفيل السلمي، البغدادي، ابن املسلمة

  .األول سنة مخس وسبعني وثالث مئةومولد أيب جعفر يف ربيع 

  .ومسع أبا الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري، فكان خامتة أصحابه

  .والقاضي أبا حممد بن معروف، وإمساعيل بن سويد، وحممد بن أخي ميمي، وعيسى بن الوزير، وأبا طاهر املخلص

ني، والقاسم بن طاهر املعقلي، وحممد بن مطر العباسي، وأبو أبو بكر اخلطيب، وأبو علي الربداين، ومترتاش بن خبتك: حدث عنه
سعد املبارك بن علي املخرمي الفقيه، وأبو احلسن بن الزاغوين، وأبو عبد اهللا احلميدي، وأبو الغنائم النرسي، وأبو بكر قاضي 

 الرفيلي، وحممد بن حممد السالل، وأبو املرستان، وأبو الفتح عبد اهللا بن البيضاوي، وحممد بن الفرج املعلم، وهبة اهللا بن حممد
منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز، وأبو منصور حممد بن عبد امللك بن خريون، وأبو الفضل حممد بن عمر األرموي، وحممد بن 

  .أمحد الطرائفي، وحممد بن علي بن الداية، وأبو متام أمحد بن حممد بن املختار اهلامشي؛ نزيل نيسابور، وخلق كثري

  .وكان صحيح األصول، كثري السماع، مجيل الطريقة

  .كان ثقة صاحلاً: قال أبو الفضل بن خريون

  .أبو جعفر ثقة حمتشم: مسعت إمساعيل بن الفضل احلافظ يقول: وقال أبو سعد السمعاين
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  .تويف يف تاسع مجادى األوىل سنة مخس وستني وأربع مئة: قلت

  : وأبوه

  ابن المسلمة

  .، الصدوق، أبو الفرج؛ أمحد بن حممد بن عمر املعدلهو اإلمام العابد

    

  .مسع أبا بكر النجاد، وأمحد بن كامل القاضي، وابن علم، ودعلجاً

كان ثقةً ميلي يف السنة جملساً واحداً، وكان موصوفاً بالعقل والفضل والرب، وداره مألف ألهل العلم، وكان صواماً، : قال اخلطيب
  .كثري التالوة

  . القعدة، سنة مخس عشرة وأربع مئة، عن مثان وسبعني سنةمات يف ذي

  .حدث عنه اخلطيب، وطراد الزينيب، وغريمها: قلت

  .وتفقه على شيخ احلنفية أيب بكر الرازي

  .وسرد الصوم وكان يتهجد بسبع القرآن

  .كان جدي خيتلف إىل أيب بكر الرازي، ورئي له أنه من أهل اجلنة: قال رئيس الرؤساء

  : يهوابن أخ

  رئيس الرؤساء

  .هو وزير القائم بأمر اهللا، الصدر املعظم، رئيس الرؤساء، أبو القاسم؛ علي بن احلسن بن الشيخ أيب الفرج بن املسلمة

  .استكتنه القائم، مث استوزره، وكان عزيزاً عليه جداً، وكان من خيار الوزراء العادلني

  .397ولد سنة 

  .، وإمساعيل الصرصريومسع من جده، وابن أيب مسلم الفرضي

اجتمع فيه من اآلالت ما مل جيتمع يف أحد قبله، مع سداد مذهب، ووفور : اخلطيب، وكان خصيصاً به، ووثقه، وقال: حدث عنه
  .عقل، وأصالة رأي

ي؛ األمري ومل يبق له ضد إال البساسري. وزر أبو القاسم يف سنة ثالث وأربعني، ولقب مجال الورى، شرف الوزراء: قال ابن اجلوزي
املظفر أبو احلارث التركي، فإن أبا احلارث عظم جداً، ومل يبق للملك الرحيم بن بويه معه سوى االسم، مث إنه خلع القائم، ومتلك 

  .بغداد، وخطب ا لصاحب مصر املستنصر، فقتل رئيس الرؤساء أبا القاسم بن املسلمة

قُِل اللَّهم ماِلك : "ء وعليه عباءة وطرطور، ويف رقبته خمنقة جلود وهو يقرأأخرج رئيس الرؤسا: وقال حممد بن عبد امللك اهلمذاين
آل عمران ويرددها، فطيف به على مجل، مث خيط عليه جلد ثور بقرنني، وعلق ويف فكيه كلوبان، وتلف يف آخر النهار ..." املُلِْك 

  .يف ذي احلجة سنة مخسني وأربع مئة
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  .نبالئهمكان من علماء الكرباء و: قلت

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد السالم، أخربنا حممد بن عمر، وحممد بن أمحد الطرائفي، وحممد بن علي 
أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد املعدل، أخربنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن، سنة مثانني وثالث مئة، أخربنا جعفر بن حممد : قالوا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن أيب موسى األشعريالفريايب، 
  .مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة؛ رحيها طيب وطعمها طيب: قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  موسىحدثنا هدبة، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن أيب: إىل الفريايب: وبه
  .متفق عليه. مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة: قال

مات مع ابن املسلمة السلطان ألب آرسالن السلجوقي، وعائشة ابنة أيب عمر البسطامي، وأبو الغنائم بن املأمون، وأبو القاسم بن 
 احلسن، واحلافظ أبو سعد السكري، وكرمية املروزية، وأبو عثمان حممد بن أمحد القشريي، وصردر شاعر وقته أبو منصور علي بن

  .بن حممد بن ورقاء، وأبو احلسني بن املهتدي باهللا، وأبو املظفر هناد النسفي

  الزهراوي

مد الذهلي، القرطيب، اإلمام، العامل، احلافظ، اود، حمدث األندلس مع ابن عبد الرب، أبو حفص؛ عمر بن عبيد اهللا بن يوسف بن حا
  .بعض ار عن قرطبة، أنشأها الناصر األموي: ومدينة الزهراء. الزهراوي

  .ولد سنة إحدى وستني وثالث مئة

أيب حممد بن أسد، وعبد الوارث بن سفيان، والقاضي أيب املطرف بن فطيس، وأيب عبد اهللا بن أيب زمنني، وسلمة بن : وحدث عن
، وعبد السالم بن مسح، وأيب القاسم بن عصفور، وأيب الوليد بن الفرضي، وطبقتهم من أهل قرطبة سعيد، وأيب املطرف القنازعي

  .وكتب إليه باإلجازة أبو احلسن القابسي، وطائفة. والزهراء وإشبيلية

  .وكان معتنياً بنقل احلديث ومجعه ومساعه

 القاسم، وأبو مروان الطبين، وأبو عمر بن مهدي املقرئ، أبو عبد اهللا بن عتاب، وابنه عبد الرمحن، وابنه اآلخر أبو: حدث عنه
  .حدث عنه أبو علي الغساين، وذكر أنه اختلط يف آخر عمره. وكان خرياً ثقة، متصاوناً، قدمي الطلب: وقال

 :قال. حلق أبا حفص يف آخر عمره خصاصة، فكان يتكفف الناس: أخربنا عنه أبو حممد بن عتاب وقال يل: قال ابن بشكوال

شددت مثانية أمحال كتب ألنقلها إىل مكان، فما مت حىت انتهبها : أخربين أبو حفص الزهراوي قال: وقرأت خبط أيب مروان الطبين
  .الرببر

    

  .تويف يف صفر، سنة أربع ومخسني وأربع مئة، عن اثنتني وتسعني سنة

  المأمون
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  .بن عبد الرمحن بن عامر بن ذي النون اهلواري، األندلسيملك طليطلة، أبو زكريا؛ حيىي بن صاحب طليطلة األمري إمساعيل 

استوىل أبوه على البلد بعد العشرين وأربع مئة، ونزعوا طاعة املروانية، ومتلك املأمون بعد أبيه سنة مخس وثالثني، فامتدت أيامه 
راف، فطمعت فيه الفرنج، بل يف مخساً وعشرين سنة، عاكفاً على اللذات واخلالعة، وصادر الرعية، وهادن العدو، وقدم األط

األندلس؛ وأخذت عدة حصون إىل أن أخذوا منهم طليطلة يف سنة مثان وسبعني وأربع مئة، وجعلوها دار ملكهم فإنا هللا وإنا إليه 
 يف أن تعال يف مئة فارس، وامللتقى: راجعون وكان املأمون أراد أن يستنجد بالفرنج على متلك مدائن األندلس، فكاتب طاغيتهم

فلما . إذا رأيتمونا قد اجتمعنا، فأحيطوا بنا: مكان كذا، فسار يف مئتني، وأقبل الطاغية يف ستة آالف، وجعلهم كميناً له، وقال
! وحق اإلجنيل كنت أظنك عاقالً، وأنت أمحق ! يا حيىي : اجتمع امللكان، أحاط م اجليش، فندم املأمون، وحار، فقال الفرجني

فسمى له حصوناً، وقرر عليه . فاقتصد: قال. جتك بال عهد وال عقد، فال جنوت مين حىت تعطيين ما أطلبجئت إيل، وسلمت مه
  .ماالً يف كل سنة، ورجع ذليالً خمذوالً، وذلك مبا قدمت يداه

  .تويف سنة ستني وأربع مئة

  ابن المأمون

ن حممد بن احلسن بن الفضل بن املأمون بن الرشيد اهلامشي، الشيخ اإلمام، الثقة، اجلليل، املعمر، أبو الغنائم، عبد الصمد بن علي ب
  .العباسي، البغدادي، شيخ احملدثني ببغداد

. كان ثقة، صدوقاً، نبيالً، مهيباً، كثري الصمت، تعلوه سكينة ووقار، وكان رئيس آل املأمون وزعيمهم: قال أبو سعد السمعاين

  .يف اآلفاقطعن يف السن، ورحل إليه الناس، وانتشرت روايته 

  .مسع أبا احلسن الدارقطين، وعلي بن عمر السكري، وأبا نصر املالمحي، وجده أبا الفضل بن املأمون، وعبيد اهللا بن حبابة، وطائفة

  .يوسف بن أيوب اهلمذاين، وحممد بن عبد الباقي الفرضي، وأبو منصور القزاز، وغريهم: روى لنا عنه

  .كان صدوقاً، كتبت عنه: قال اخلطيب

  .شريف حمتشم، ثقة، كثري السماع: سألت إمساعيل بن حممد احلافظ عن أيب الغنائم ابن املأمون، فقال: قال السمعاين

  .ولد أخي أبو الغنائم سنة ست وسبعني وثالث مئة: وقال عبد الكرمي بن املأمون

  .ولد سنة أربع وسبعني: وقال غريه

 ظفر، وأبو الفتح عبد اهللا بن البيضاوي، وأبو الفضل حممد بن عمر األرموي، احلميدي، وأيب النرسي، وأمحد بن: وحدث عنه: قلت
  .وروى عنه بعدهم باإلجازة مسعود بن احلسن الثقفي، مث ظهر أن ذلك ليس بصحيح، فرجع عن الرواية

  .مات يف سابع عشر شوال، سنة مخس وستني وأربع مئة

  الداوودي

الم، مسند الوقت، أبو احلسن، عبد الرمحن بن حممد بن املظفر بن حممد بن داود بن أمحد اإلمام العالمة، الورع، القدوة، مجال اإلس
  .بن معاذ الداوودي، البوشنجي
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  .مولده يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني وثالث مئة

تفرد يف الدنيا ومسع الصحيح ومسند عبد بن محيد وتفسريه، ومسند أيب حممد الدارمي من أيب حممد بن محويه السرخسي ببوشنج، و
بعلو ذلك، ومسع راة من عبد الرمحن بن أيب شريح، وبنيسابور من أيب عبد اهللا احلاكم، وابن يوسف، وابن حممش، وببغداد من ابن 

  .الصلت ارب، وابن مهدي الفارسي، وعلي بن عمر التمار

قه على أيب حامد، وعلى أيب الطيب الصعلوكي، وأيب بكر وكان جميئه إىل بغداد سنة تسع وتسعني وثالث مئة، فأقام ا أعواماً، وتف
  .القفال، وابن حممش

  .إنه كان يتقوت مبا حيمل إليه من ملك له ببوشنج، ويبالغ يف الورع، وحماسنه مجة: وقيل

    

 التقوى راسخ، كان وجه مشايخ خراسان فضالً عن ناحيته، واملعروف يف أصله وفضله وطريقته، له قدم يف: قال أبو سعد السمعاين
قرأ األدب . يستحق أن يطوى للتربك به فراسخ، فضله يف الفنون مشهور، وذكره يف الكتب مسطور، وأيامه غرر، وكالمه درر

والفقه على عدة، كان ما يأكله حيمل من بوشنج إىل بغداد احتياطاً، صحب أبا علي الدقاق، وأبا عبد . على أيب علي الفنجكردي
وأخذ يف : إىل أن قال. ابور، وصحب فاخراً السجزي ببست يف رحلته إىل غزنة، ولقي حيىي بن عمار الواعظالرمحن السلمي بنيس

حدثنا عنه مسافر بن حممد وأخوه أمحد، وأبو . جملس التذكري والفتوى، والتدريس والتصنيف، وكان ذا حظ من النظم والنثر
  .ل السجزي، وعائشة بنت عبد اهللا البوشنجيةاحملاسن أسعد ابن زياد املاليين، وأبو الوقت عبد األو

: كان أبو احلسن عبد الغافر بن إمساعيل يقول: ومسعت يوسف بن حممد بن فاروا األندلسي، مسعت علي بن سليمان املرادي يقول

  .مسعت الصحيح من أيب سهل احلفصي، وأجازه يل الداوودي، وإجازة الداوودي أحب إيل من السماع من احلفصي

كان شيخنا الداوودي بقي أربعني سنةً ال يأكل حلماً، وقت تشويش التركمان، واختالط النهب، : أسعد بن زياد يقولومسعت 
فأضربه، فكان يأكل السمك، ويصطاد له من ر كبري، فحكي له أن بعض األمراء أكل على حافة ذلك النهر ونفضت سفرته وما 

  .فضل يف النهر، فما أكل السمك بعد

صلى أبو احلسن الداوودي أربعني سنة ويده خارجة : ود بن زياد احلنفي، مسعت املختار بن عبد احلميد البوشنجي يقولومسعت حمم
  .من كمه استعماالً للسنة، واحتياطاً ألحد القولني يف وضع اليدين ومها مكشوفتان حالة السجود

خراسان، ترك أكل احليوانات وما خيرج منها منذ دخل كان من سادات رجال : سألت املؤمتن عن الداوودي، فقال: قال السلفي
  .تفقه بسهل الصعلوكي، وبأيب حامد اإلسفراييين. التركمان ديارهم

  .كان من األئمة الكبار يف املذهب، ثقة، عابداً، حمققاً، درس وأفىت، وصنف ووعظ: قال ابن النجار

احلسن الداوودي ال تسكن شفته من ذكر اهللا، فحكي أن مزيناً أراد كان أبو : قال أبو القاسم عبد اهللا بن علي؛ أخو نظام امللك
ودخل أخي نظام امللك عليه، فقعد بني يديه، وتواضع له، فقال . قل للزمان حىت يسكن: قال. سكن شفتيك: قص شاربه، فقال

  .إنك سلطك اهللا على عباده، فانظر كيف جتيبه إذا سألك عنهم! أيها الرجل : ألخي

  : ومن شعره
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ل عملي ربب أملي وال  تقبتخي 

 حلول األجل قبل  أصلح ُأموري كلّها

  : وله

 قبل التفاف الساق بالساق  شارب الخمر اغتنم توبةً يا

  يأتي على المسقي والساقي  سلطان له سطوةٌ الموت

  .ولد الداوودي يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني وثالث مئة: قال عبد الغافر يف تارخيه

  .تويف ببوشنج يف شوال، سنة سبع وستني وأربع مئة: وقال احلسني بن حممد الكتيب

  .بسني مهملة: وبعضهم يقول. بلدة على سبعة فراسخ من هراة: أوله فاء : بشني معجمة وقيل: وبوشنج

  : اوودي ببوشنج لنفسهأنشدنا ابن اليونيين، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أنشدنا أبو السمح احلافظ بتستر، أنشدنا الد

 البهجة والسلوه يورث  كان اجتماع النّاس فيما مضى

 فصارت السلوة في الخلوه  األمر إلى ضده فانقلب

  : أنشدنا الداوودي لنفسه: وقال عبد اهللا بن عطاء اإلبراهيمي

الظّالم فمضى  كان في االجتماع من قبل نور النّور وادلهم 

 النّاس والزمان السالم فعلى  ميعاًالنّاس والزمان ج فسد

  القشيري

اإلمام الزاهد، القدوة، األستاذ أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة القشريي، اخلراساين، النيسابوري، 
  .الشافعي، الصويف، املفسر، صاحب الرسالة

  .ولد سنة مخس وسبعني وثالث مئة

  .الح حىت برع يف ذلك، مث تعلم الكتابة والعربية، وجودوتعاىن الفروسية والعمل بالس

أيب احلسني أمحد بن حممد اخلفاف؛ صاحب أيب العباس الثقفي، ومن أيب نعيم عبد امللك بن احلسن اإلسفراييين، : مث مسع احلديث من
، وأيب نعيم أمحد بن حممد، وأيب وأيب احلسن العلوي، وعبد الرمحن بن إبراهيم املزكي، وعبد اهللا بن يوسف، وأيب بكر بن فورك

  .بكر بن عبدوس، والسلمي، وابن باكويه، وعدة

    

وتقدم يف األصول والفروع، . وتفقه على أيب بكر حممد بن أيب بكر الطوسي، واألستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين، وابن فورك
  .وصحب العارف أبا علي الدقاق، وتزوج بابنته، وجاءه منها أوالد جنباء

صنف التفسري . كان أبو القاسم عالمةً يف الفقه والتفسري واحلديث واألصول واألدب والشعر والكتابة: القاضي ابن خلكانقال 
. الكبري وهو من أجود التفاسري، وصنف الرسالة يف رجال الطريقة، وحج مع اإلمام أيب حممد اجلويين، واحلافظ أيب بكر البيهقي
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  .ومسعوا ببغداد واحلجاز

  .عوا من هالل احلفار، وأيب احلسني بن بشران، وطبقتهمامس: قلت

لو قرع الصخر بسوط حتذيره، لذاب، ولو ربط إبليس يف جملسه، : وذكره أبو احلسن الباخرزي يف كتاب دمية القصر وقال: قال
  .لتاب

امي، وأخوه وجيه، وحممد بن حدث عنه أوالده عبد اهللا، وعبد الواحد، وأبو نصر عبد الرحيم، وعبد املنعم، وزاهر الشح: قلت
الفضل الفراوي، وعبد الوهاب بن شاه، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري، وعبد الرمحن بن عبد اهللا البحريي، وحفيده أبو األسعد هبة 

  .الرمحن، وآخرون

ة باخلراج بأستوا، فتعلم ومات أبوه وهو طفل، فدفع إىل األديب أيب القاسم اليمين، فقرأ عليه اآلداب، وكانت للقشريي ضيعة مثقل
طرفاً من احلساب، وعمل قليالً ديواناً، مث دخل نيسابور من قريته، فاتفق حضوره جملس أيب علي الدقاق، فوقع يف شبكته، وقصر 

أمله، وطلب القبا، فوجد العبا، فأقبل عليه أبو علي، وأشار عليه بطلب العلم، فمضى إىل حلقة الطوسي، وعلق التعليقة وبرع، 
انتقل إىل ابن فورك، فتقدم يف الكالم، والزم أيضاً أبا إسحاق، ونظر يف تصانيف ابن الباقالين، وملا تويف محوه أبو علي تردد إىل و

  .السلمي، وعاشره، وكتب املنسوب، وصار شيخ خراسان يف التصوف، ولزم ااهدات، وخترج به املريدون

العبارة، طيب األخالق، غواصاً على املعاين، صنف كتاب حنو القلوب، وكتاب وكان عدمي النظري يف السلوك والتذكري، لطيف 
لطائف اإلشارات، وكتاب اجلواهر، وكتاب أحكام السماع، وكتاب عيون األجوبة يف فنون األسولة، وكتاب املناجاة، وكتاب 

  .املنتهى يف نكت أويل النهى

نفسه يف كماله وبراعته، مجع بني الشريعة واحلقيقة، أصله من ناحية أستواءة، مل ير األستاذ أبو القاسم مثل : قال أبو سعد السمعاين
  .وهو قشريي األب، سلمي األم

كتبنا عنه، وكان ثقةً، وكان حسن الوعظ، مليح اإلشارة، يعرف األصول على مذهب األشعري، والفروع : وقال أبو بكر اخلطيب
  .نة ست وسبعني وثالث مئةولدت يف ربيع األول س: على مذهب الشافعي، قال يل

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج األمناء يف سنة ثالث وتسعني، عن أم املؤيد زينب بنت عبد الرمحن، أخربنا أبو الفتوح 
نا أبو عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي، أخربنا زين اإلسالم أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن، أخربنا أبو نعيم عبد امللك، أخرب

عوانة، حدثنا يونس بن عبد األعلى، أخربنا ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، حدثين سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، 
إين مل أخلق هلذا، إمنا خلقت : بينا رجل يسوق بقرةً قد محل عليها، التفتت إليه، وقالت: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .آمنت ذا أنا وأبو بكر وعمر: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! ن اهللا سبحا: فقال الناس. للحرث

: مسعت أبا عبد الرمحن السلمي، مسعت احلسني بن حيىي، مسعت جعفر بن حممد بن نصري، مسعت اجلنيد يقول: وبه إىل عبد الكرمي

  . أقبل منه إال شاهدين عدلني من الكتاب والسنةرمبا تقع يف قليب النكتة من نكت القوم أياماً، فال: قال أبو سليمان الداراين

وأليب القاسم فضل النطق املستطاب، ماهر يف التكلم على مذهب أيب احلسن األشعري، خارج يف : قال أبو احلسن الباخرزي
وس معاليه إذا إحاطته بالعلوم عن احلد البشري، كلماته للمستفيدين فرائد، وعتبات منربه للعارفني وسائد، وله نظم تتوج به رؤ

  .ختمت به أذناب أماليه
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ومن مجلة أحوال أيب القاسم ما خص به من احملنة يف الدين، وظهور التعصب بني الفريقني يف عشر سنة : قال عبد الغافر بن إمساعيل
حىت أدى ذلك إىل أربعني وأربع مئة إىل سنة مخس ومخسني، وميل بعض الوالة إىل األهواء، وسعي بعض الرؤساء إليه بالتخليط، 

رفع االس، وتفرق مشل األصحاب، وكان هو املقصود من بينهم حسداً، حىت اضطر إىل مفارقة الوطن، وامتد يف أثناء ذلك إىل 
بغداد، فورد على القائم بأمر اهللا، ولقي قبوالً، وعقد له الس يف جمالسه املختصة به، وكان ذلك مبحضر ومرأى منه، وخرج األمر 

زه وإكرامه، فعاد إىل نيسابور، وكان خيتلف منها إىل طوس بأهله، حىت طلع صبح الدولة ألبآرسالنية فبقي عشر سنني حمترماً بإعزا
  .مطاعاً معظماً

  : ومن نظمه

  وثغر الهوى في روضة اُألنس ضاحك  اللّه وقتاً كنت أخلو بوجهكم سقى

 وافكيوماً والجفون س وأصبحت  زماناً والعيون قريرةٌ أقمت

أنشدنا أبو احلسني احلافظ، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا السلفي، أخربنا القاضي حسن بن نصر بنهاوند، أنشدنا أبو القاسم 
  : القشريي لنفسه

  والسحر من طرفك مسروق  من وجهك مخلوق البدر

 من صدك مرزوق عبدك  يا سيداً تيمني حبه

  .جيه مسعناها عاليةوأليب القاسم أربعون حديثاً من ختر

  .تويف األستاذ أبو القاسم صبيحة يوم األحد السادس والعشرين من ربيع اآلخر، سنة مخس وستني وأربع مئة: قال عبد الغافر

  .عاش تسعني سنة: قلت

شيئاً، ومات أهدي للشيخ أيب القاسم فرس، فركبه حنواً من عشرين سنة، فلما مات الشيخ مل يأكل الفرس : وقال املؤيد يف تارخيه
  .بعد أسبوع

  كريمة

  .الشيخة، العاملة، الفاضلة، املسندة، أم الكرام؛ كرمية بنت أمحد ابن حممد بن حامت املروزية، ااورة حبرم اهللا

  .مسعت من أيب اهليثم الكشميهين صحيح البخاري، ومسعت من زاهر بن أمحد السرخسي، وعبد اهللا بن يوسف بن بامويه األصبهاين

  .إذا روت قابلت بأصلها، وهلا فهم ومعرفة مع اخلري والتعبدوكانت 

  .روت الصحيح مرات كثرية؛ مرةً بقراءة أيب بكر اخلطيب يف أيام املوسم، وماتت بكراً مل تتزوج أبداً

حلسني اخلطيب، وأبو الغنائم النرسي، وأبو طالب احلسني بن حممد الزينيب، وحممد بن بركات السعيدي، وعلي بن ا: حدث عنها
  .الفراء، وعبد اهللا بن حممد بن صدقة بن الغزال، وأبو القاسم علي بن إبراهيم النسيب، وأبو املظفر منصور بن السمعاين، وآخرون

أخرجت كرمية إيل النسخة بالصحيح، فقعدت حبذائها، وكتبت سبع أوراق، وقرأا، وكنت أريد أن : قال أبو الغنائم النرسي
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  .فعارضت معها.  حىت تعارض معيال: أعارض وحدي، فقالت

  .وقرأت عليها من حديث زاهر: قال

  .وهل رأى إنسان مثل كرمية ؟: مسعت الوالد يذكر كرمية، ويقول: وقال أبو بكر بن منصور السمعاين

رج ا مل تتزوج كرمية قط، وكان أبوها من كشميهن، وأمها من أوالد السياري، وخ: ومسعت بنت أخي كرمية تقول: قال أبو بكر
  .أبوها إىل بيت املقدس، وعاد ا إىل مكة، وكانت قد بلغت املئة

  .نقلت وفاا من خط ابن ناصر سنة مخس وستني وأربع مئة: قال ابن نقطة

  .الصحيح موا يف سنة ثالث وستني: قلت

رب بأن كرمية توفيت يف شهور هذه مسعت مبكة من خم: حدثين عبد العزيز بن علي الصويف قال: قال هبة اهللا بن األكفاين سنة ثالث
  .السنة

  .حججت سنة ثالث وستني، فنعيت إلينا كرمية يف الطريق، ومل أدركها: وقال أبو جعفر حممد بن علي اهلمداين

  ابن الخالة

 ابن وكان جده لألم هو. العالمة، شيخ األدب، أبو غالب، حممد بن أمحد بن سهل بن بشران الواسطي، اللغوي، احلنفي، املعدل
  .عم احملدث أيب احلسني بن بشران

  .مولد أيب غالب يف سنة مثانني وثالث مئة

ومسع من أيب القاسم علي بن كردان النحوي، وأيب احلسني علي بن دينار، وأيب عبد اهللا العلوي، وأمحد بن عبيد بن بريي، وأيب 
  .الفضل التميمي، وعدة

  .ريازي، وعلي بن حممد اجلاليب، وخلقأبو عبد اهللا احلميدي، وهبة اهللا الش: روى عنه

  .وباإلجازة أبو القاسم بن السمرقندي

  .كان الناس يرحلون إليه ألجل اللغة، وهو مكثر من رواية كتبها: قال أبو سعد السمعاين

    

: كان يقولقرأ كتاب سيبويه على ابن كردان، والزم حلقة الشيخ أيب إسحاق الرفاعي؛ تلميذ السريايف، ف: وقال مخيس احلوزي

  .وكان جيد الشعر، معتزلياً: قال. قرأت عليه من أشعار العرب ألف ديوان

كان أحد شهود واسط، وكان عاملاً باألدب، راويةً له؛ ثقةً، بارعاً يف النحو، صار شيخ العراق يف اللغة : وقال أمحد بن صاحل اجليلي
احلميدي، وأبو الفرج حممد بن عبيد اهللا قاضي : حدث عنه. شاخيهمث سرد أمساء م. يف وقته، وانتهت الرحلة إليه يف هذا العلم

  .أخربنا أبو غالب إجازة: أنبأنا ابن السمرقندي، وأبو عبد اهللا ابن البناء، وحممد بن علي ابن اجلاليب قالوا: إىل أن قال. البصرة

  .مات يف نصف رجب سنة اثنتني وستني وأربع مئة

  .شاخ وعمر: قلت

  : وفيها مات
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  داباذياألس

  .الشيخ أبو منصور أمحد علي األسداباذي بتربيز

  .يروي عن عبيد اهللا الصيدالين، وغريه

  .كذبه ابن خريون

  .عاش ستاً وتسعني سنة: قيل

  .كان خملطاً جمازفاً، مسع لنفسه على أيب بكر ابن شاذان: قال أبو بكر اخلطيب

  : وفيها مات

  ابن أبي عالنة

  . بن عبد اهللا بن أيب عالنة ببغداد فجأةً يف شعبانالشيخ أبو سعد حممد بن احلسني

  .ثقة

  .حدث عن أيب طاهر املخلص

  .كتب عنه اخلطيب، وصحح مساعه

  .وعاش اثنتني ومثانني سنة

  .وفيها تويف بالقدس أبو الغنائم حممد بن حممد بن حممد بن الغراء البصري املقرئ

  الطريثيثي

  .اللحاسي: ي اللحساين، ويقالأبو احلسن، علي بن حممد بن جعفر الطريثيث

  .أيب احلسني اخلفاف، وأيب معاذ الشاه، وحممد بن جعفر املاليين: حدث عن

  .زاهر الشحامي، ومنصور بن أمحد الطريثيثي: حدث عنه

  .بقي إىل سنة ستني وأربع مئة

  ابن المهتدي

  . بن املهتدي باهللالقاضي الشريف، أبو احلسن، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد

  .ولد يف شوال سنة أربع ومثانني وثالث مئة

  .ومسع من عثمان بن عيسى الباقالين الزاهد، واحلافظ أيب بكر بن بكري، وابن رزقويه

  .احلافظ أبو بكر اخلطيب، وأبو علي الربداين: ومن أقرانه. أبو بكر القاضي، وحيىي بن الطراح، وطائفة: روى عنه

  .إنه قرأ القرآن على أيب القاسم الصيدالين، ومسع منه، لكن مل يكن عنده ما مسع منه:  صدوقاً، قالكان: قال اخلطيب

  .كان ثقةً مأموناً، مات يف مجادى األوىل، سنة أربع وستني وأربع مئة: قال أمحد بن صاحل
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 أيب أمحد الفرضي، وبكر بن حممد بن :ثقة سري، يروي عن. أبو طاهر املبارك بن احلسني األنصاري البغدادي الصفار: ومات معه
  .حيد النيسابوري بالري

  .يروي عن ابن مسعون، وكان صاحلاً. وأبو بكر حممد بن علي بن عبيد اهللا الطحان، يوم الفطر

قاضي : يروي عن أيب عمر بن مهدي، روى عنه. وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن شاده األصبهاين القاضي فجأة بسواد العراق
  .تان، ومفلح الدومي، وابن الطراح، وحيىي بن البناءاملرس

  ابن زيدون

الصاحب، الوزير، العالمة، أبو الوليد، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد ابن غالب بن زيدون املخزومي، القرشي، األندلسي، القرطيب، 
  .الشاعر، حامل لواء الشعر يف عصره

اء بين خمزوم، أحد من جر األيام جراً، وفاق األنام طراً، وصرف السلطان نفعاً كان غاية منثور ومنظوم، وخامتة شعر: قال ابن بسام
  .وضراً، ووسع البيان نظماً ونثراً، إىل أدب ما للبحر تدفقه، وال للبدر تألقه، وشعر ليس للسحر بيانه، وال للنجوم اقترانه

 صاحب إشبيلية املعتضد بن عباد، بعد األربعني وأربع مئة، وكان من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة، فانتقل منها إىل عند: إىل أن قال
  : فجعله من خواصه، وبقي معه يف صورة وزير، وهو صاحب هذه الكلمة البديعة

 إليكم وال جفّت مآقينا شوقاً  وبنّا فما ابتلّت جوانحنا بنتم

 وقد يئسنا فما لليأس يغرينا  كنّا نرى اليأس تسلينا عوارضه

 علينا األسى لوال تأسينا يقضي  كم ضمائرناحين تناجي نكاد

 وكانت بكم بيضاً ليالينا سوداً  حالت لفقدكم أيامنا فغدت

 ألرواحنا إالّ رياحينا كنتم  عهدكم عهد السرور فما ليسق

  .تويف يف رجب سنة ثالث وستني وأربع مئة

  .وقد وزر ابنه أبو بكر للمعتمد بن عباد

  ابن المهتدي باهللا

    

مام العامل اخلطيب، احملدث احلجة، مسند العراق، أبو احلسني؛ حممد بن علي بن حممد بن عبيد اهللا بن عبد الصمد بن حممد بن اإل
املهتدي باهللا أمري املؤمنني حممد بن الواثق هارون بن املعتصم اهلامشي، العباسي، البغدادي، املعروف بابن الغريق، سيد بين هاشم يف 

  .عصره

  .القعدة سنة سبعني وثالث مئةولد يف ذي 

ومسع الدارقطين، وعمر بن شاهني، فكان آخر من حدث عنهما، وعلي بن عمر السكري، وحممد بن يوسف بن دوست، وأبا 
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الفتح يوسف القواس، وأبا القاسم بن حبابة، وأبا الطيب عثمان بن منتاب، وأبا حفص الكناين، واملخلص، وعيسى بن الوزير، 
  . وعلي بن عمر املالكي القصار، وعدةوإدريس بن علي،

  .ومشيخته يف جزين مروية

اخلطيب، واحلميدي، وشجاع الذهلي، وحممد بن طرخان التركي، واملفيت يوسف بن علي الزجناين، وحيىي بن عبد : حدث عنه
ضل حممد بن عمر األرموي، الرمحن الفارقي، وأبو بكر حممد بن عبد الباقي الفرضي، ويوسف بن أيوب اهلمذاين، والقاضي أبو الف

  .وأبو منصور القزاز، وخلق كثري

راهب بين : كان ثقة نبيالً، ويل القضاء مبدينة املنصور، وهو ممن شاع أمره بالعبادة والصالح، حىت كان يقال له: قال اخلطيب
  .هاشم، كتبت عنه

ماً وديناً، وحزماً وورعاً ورأياً، وقف عليه علو حاز أبو احلسني قصب السبق يف كل فضيلة، عقالً وعل: وقال أبو سعد السمعاين
  .الرواية، ورحل الناس إليه من البالد، ثقل مسعه بأخرة، فكان يتوىل القراءة بنفسه مع علو سنه، وكان ثقةً، حجة، نبيالً، مكثراً

  .كان ثقةً يقرأ للناس، وكانت إحدى عينيه ذاهبة: وقال أيب النرسي

ان صائم الدهر زاهداً، وهو آخر من حدث عن الدارقطين وابن دوست، وهو ضابط متحر، أكثر ك: وقال أبو الفضل بن خريون
مساعاته خبطه، ما اجتمع يف أحد ما اجتمع فيه، قضى ستاً ومخسني سنة، وخطب ستاً وسبعني سنة مل تعرف له زلة، وكانت تالوته 

  .أحسن شيء

ادخل اجلنة، فلما دخلت : أين ابن اخلاضبة ؟ فقيل يل: وكأن من يقولرأيت كأن القيامة قد قامت، : قال أبو بكر بن اخلاضبة
فرفعت رأسي، فإذا ببغلة . استرحت واهللا من النسخ! آه : استلقيت على قفاي، ووضعت إحدى رجلي على األخرى، وقلت

حة تلك الليلة، نعي إلينا أبو فلما كان يف صبي. للشريف أيب احلسني بن الغريق: ملن هذه ؟ فقال: مسرجة ملجمة يف يد غالم، فقلت
  .احلسني رمحه اهللا

انطرش أبو احلسني، فكان يقرأ علينا، وكان دائم العبادة، قرأ علينا حديث امللكني، فبكى بكاء : وقال الزاهد يوسف اهلمذاين
  .عظيماً، وأبكى احلاضرين

  .مات يف أول ذي احلجة سنة مخس وستني وأربع مئة: قال ابن خريون

داود بن ميكال بن سلجوق بن تقاق بن : السلطان عضد الدولة أبو شجاع آرسالن بن جغريبك، واسم جغريبكوفيها مات 
قوس حديد، فكان أول من أسلم من الترك من السلجوقية، له ممالك واسعة، : سلجوق التركي امللك العادل، وجدهم تقاق تفسريه

  .ومواقف مشهودة، وترمجته يف تاريخ اإلسالم

امللك ملك األمراء ناصر الدولة حسني بن احلسن بن حسني ابن صاحب املوصل ناصر الدولة بن محدان؛ أحد األبطال، وفيها مات 
جرت له حروب وعجائب، وأظهر مبصر السنة، وكان عماالً على إقامة الدولة لبين العباس، وقهر العبيدية، ويأت له األسباب، 

  .بار، إىل أن وثب عليه أتراك، فقتلوه، وقد ويل نيابة دمشق مرة، وأبوه سيف الدولةوترك املستنصر على برد الديار، وأباد الك

  الحفصي
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الشيخ املسند، أبو سهل، حممد بن أمحد بن عبيد اهللا املروزي، احلفصي، راوي صحيح البخاري عن أيب اهليثم الكشميهين، صاحب 
  .حدث به مبرو ونيسابور. الفربري

  .ام، أكرمه نظام امللك، ومسع منه، ووصله جبملةوكان رجالً مباركاً من العو

الشيخ أبو حامد الغزايل، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وعبد الوهاب بن شاه الشاذياخي، ووجيه بن طاهر الشحامي، : روى عنه
  .وهبة الرمحن حفيد القشريي، وخلق سواهم

لوزير إىل نيسابور، فحدث بالصحيح يف النظامية، ومسع منه عامل ال مل حيدث بالصحيح مبرو، ومحله النظام ا: قال أبو سعد السمعاين
  .حيصون، وانصرف يف سنة مخس وستني وأربع مئة، وفيها مات

  .احلفصي: وهو حممد بن أمحد بن عبيد اهللا بن عمر بن سعيد بن حفص، فنسب إىل اجلد، فقيل

  .مات يف سنة ست وستني: وقيل

    

بد الرمحن احلجري الطليطلي شيخ املالكية، واحلافظ أبو علي احلسن بن عمر بن يونس األصبهاين، وفيها تويف أبو بكر مجاهر بن ع
وعائشة بنت حسن الوركانية، والفقيه عبد احلق بن حممد الصقلي، وعبد العزيز الكتاين حمدث دمشق، وأبو مسلم عمر بن علي 

ارم حممد بن سلطان بن حيوس الفرضي، وأبو بكر يعقوب بن أمحد الليثي، واحلافظ أبو بكر حممد بن إبراهيم العطار، وأبو املك
  .الصرييف

  الصيرفي

  .الشيخ الرئيس الثقة، املسند، أبو بكر؛ يعقوب بن أمحد بن حممد النيسابوري

  .مسع أبا حممد املخلدي، وأبا احلسني اخلفاف، وأبا نعيم أمحد بن حممد بن إبراهيم األزهري، وأبا عبد اهللا احلاكم

حممد بن الفضل الفراوي، وزاهر بن طاهر، وأخوه وجيه، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وهبة الرمحن ابن القشريي، : عنهحدث 
  .وآخرون

  .وكان صحيح األصول حمتشماً

  .مات يف سابع ربيع األول سنة ست وستني وأربع مئة

  .وقع لنا من عواليه بإجازة

  جابر بن ياسين

  . حممويه، الشيخ املسند، أبو احلسن البغدادي احلنائي العطارابن حسن بن حممد بن أمحد بن

  .مسع أبا حفص الكتاين، وأبا طاهر املخلص

  .اخلطيب، واحلميدي، وأبو بكر بن عبد الباقي، وأبو منصور القزاز، وحيىي بن الطراح، وحممد بن عمر األرموي، وآخرون: وعنه

  .مات يف شوال سنة أربع وستني وأربع مئة
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  .كتبت عنه، ومساعه صحيح: طيبقال اخل

أمحد بن عثمان بن املخبزي، وأبو منصور بكر بن حممد ابن علي بن حممد بن حيد، واملعتضد عباد بن حممد، والشريف : وفيها مات
  .أبو احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن املهتدي باهللا يف مجادى األوىل عن مثانني سنة

  الغندجاني

  .لثقة، أبو حممد؛ احلسن بن أمحد بن موسى بن داذ ابن فروخ الغندجاينمسند واسط، ا

فأكثر باعتناء أبيه، وابن عمه أيب أمحد عبد الوهاب بن حممد عن املخلص، وعمر الكتاين، وأيب أمحد الفرضي، : مولده ببغداد
  .وإمساعيل الصرصري، وابن مهدي

  .وسكن األهواز، مث واسطاً؛ كان عاملها

  .ميدي، وحممد بن علي اجلاليب، وطائفةاحل: روى عنه

  .هو نبيل جليل، صحيح األصول، صدوق، ثقة، مات يف أواخر سنة سبع وستني وأربع مئة: قال مخيس

  .مات يف أول مجادى األوىل سنة مثان: وقال أبو الفضل بن خريون

  الكتاني

محد بن حممد بن علي بن سليمان التميمي، الدمشقي، اإلمام احلافظ، املفيد الصدوق، حمدث دمشق، أبو حممد، عبد العزيز بن أ
  .الكتاين، الصويف

  .ولد سنة تسع ومثانني وثالث مئة

ومسع متام بن حممد الرازي، وصدقة بن الدمل، وأبا نصر بن هارون، وأبا حممد بن أيب نصر، وحممد بن عبد الرمحن القطان، وخلقاً 
 ومن أيب احلسن بن احلمامي، وعلي بن داود الرزاز، وحممد بن الروزان، وأيب كثرياً بدمشق، وأمحد وحممد ابين الصياح ببلد،

القاسم احلريف، وخلق ببغداد، ومسع باملوصل ومنبج ونصيبني، وكتب العايل والنازل، حىت إنه كتب تاريخ بغداد عن أيب بكر 
  .اخلطيب

النسيب، وهبة اهللا بن األكفاين، وعبد الكرمي بن محزة، اخلطيب، واحلميدي، وأبو الفتيان الدهستاين، وأبو القاسم : حدث عنه
  .وإمساعيل ابن السمرقندي، وأمحد بن عقيل الفارسي، وأبو املفضل حيىي بن علي القرشي، وخلق سواهم

  .ومجع وصنف، ومعرفته متوسطة، وأول مساعه يف سنة سبع وأربع مئة

  .كتب عين، وكتبت عنه، وهو مكثر متقن: قال ابن ماكوال

  .ثقة أمني: ال اخلطيبوق

  .مات يف مجادى اآلخرة، سنة ست وستني وأربع مئة. كان كثري التالوة، صدوقاً، سليم املذهب: وقال األكفاين

  .أجاز لكل من أدرك حياته قبل موته مروياته: قال ابن األكفاين

  .روى عنه ذه اإلجازة حمفوظ بن صصرى، ومجاعة: قلت
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لى طلب احلديث، وقد اشتاق أبوه إليه، وسافر خلفه إىل بغداد، فوجده قد طبخ رزاً بلحم، فقربه إليه، وكان مدمياً للتالوة، مكباً ع
فأكل، . كل، ال يكون إال اخلري: قد عرفت عاديت وكان قد هجر أكل الرز خشية أن يبتلع فيه عظماً فيقتله فقال! يا بين : فقال

  .إلسالم، عن ابن أيب العالء، أو عن الكتاينرواها ابن عساكر، عن مجال ا. فابتلع عظماً، فمات

  .وكان أبوه صوفياً يكىن أبا طاهر؛ حدث عن يوسف املياجني

  اإلسماعيلي

  .اإلمام الواعظ املعدل، أبو احلسن؛ أمحد بن عبد الرحيم بن أمحد اإلمساعيلي النيسابوري احلاكم

    

وحدث بسنن أيب .  العباس السليطي، وأيب علي الروذباري، ومجاعةأيب احلسني اخلفاف، وحيىي بن إمساعيل احلريب، وأيب: حدث عن
  .مسعه أيضاً من أيب علي الروذباري: وقيل. داود عن احلسن بن داود بن رضوان السمرقندي؛ صاحب ابن داسه

  .إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وعبد الغافر بن إمساعيل: حدث عنه

  . عبد الغافر، والسمعاينووثقه

  .مات يف مجادى اآلخرة، سنة تسع وستني وأربع مئة، وقد قارب التسعني

أخربنا أمحد بن هبة اهللا يف سنة أربع وتسعني، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أمحد بن عبد الرحيم، أخربنا أبو 
: ثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع، عن عبد اهللا بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قالاحلسني اخلفاف، أخربنا أبو العباس السراج، حد

  .ال يتحرى أحدكم بصالة طلوع الشمس وال غروا: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .عبد اهللا بن نافع ضعفوه

  الترابي

  .عبد الصمد بن أيب عبد اهللا املروزي الترايبالشيخ اجلليل، املعمر، مسند خراسان، أبو بكر؛ حممد بن أيب اهليثم 

حدث، وعمر، وتفرد عن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي؛ صاحب ابن الضريس، واحلاكم أيب الفضل حممد بن احلسني 
  .احلدادي، وعبد اهللا بن أمحد بن محويه السرخسي، وحممد بن أمحد الدورقي املروزي، وطائفة

  .املظفر السمعاين، وعلي بن الفضل الفارمذي، وحميي السنة البغوي، وآخروناإلمام أبو : حدث عنه

  .مات يف شهر رمضان، سنة ثالث وستني وأربع مئة، وله ست وتسعون سنة، ومل يقع يل حديثه إال برتول

  ابن حيد

  .ابوري التاجراألجل، املسند، املعروف بالشيخ املؤمتن، أبو منصور بكر بن حممد بن علي بن حممد بن حيد النيس

  .حدث مذان وببغداد، وتنقل يف التجارة

  .أيب احلسني اخلفاف، وحممد بن احلسني العلوي، وابن عبدوس، وابن بامويه: يروي عن
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  .فاتين السماع منه: قال شريويه

ي، ومسع منه جدي، حدثنا عنه حممد بن عبد الباقي األنصاري، وسعيد بن أيب الرجاء، وإمساعيل بن علي احلمام: وقال السمعاين
  .وأبو بكر اخلطيب وأثىن عليه

  .مات يف صفر سنة أربع وستني وأربع مئة

  محمد بن مكي

  .ابن عثمان احملدث، املسند، أبو احلسني األزدي املصري

سيين، مسع القاضي علي بن حممد بن إسحاق احلليب، وحممد بن أمحد اإلمخيمي، واملؤمل بن أمحد الشيباين، وامليمون بن محزة احل
وعبد الكرمي بن أيب جدار الصواف، وأبا مسلم حممد بن أمحد الكاتب، وأبا علي أمحد بن خرشيذ قوله، وجده ألمه أمحد بن عبد 

  .حدث بدمشق ومبصر. اهللا بن رزيق البغدادي، وطائفة

ي، وعلي بن إبراهيم النسيب، أبو بكر اخلطيب، وابن ماكوال، والفقيه نصر املقدسي، وعبد اهللا بن أمحد بن السمرقند: روى عنه
  .وهبة اهللا بن األكفاين، وعبد الكرمي بن محزة، وطاهر بن سهل اإلسفراييين، وأبو القاسم ابن بطريق، وعدة

  .تويف يف نصف مجادى األوىل سنة إحدى وستني وأربع مئة: وثقه الكتاين، وقال

  .مسعوه يف الصغر. مولده كان يف سنة أربع ومثانني وثالث مئة

ربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا أبو القاسم عبد الصمد بن حممد يف كتابه سنة مثان وست مئة، أخربنا طاهر بن سهل سنة مخس أخ
وعشرين ومخس مئة، أخربنا أبو احلسني حممد بن مكي، أخربنا جدي أمحد بن عبد اهللا بن رزيق، حدثنا عبد الرمحن بن رشدين 

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:  حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سامل، عن أبيهاملهري، أخربنا احلارث بن مسكني،

  .اقتلوا احليات، وذا الطفيتني، واألبتر، فإما يلتمسان البصر، ويسقطان احلبل

  األزهري

وري، الشروطي، من أوالد العدل، املسند، الصدوق، أبو حامد؛ أمحد بن احلسن بن حممد ابن احلسن بن أزهر األزهري، النيساب
  .احملدثني

  .وله أصول متقنة. مسع من أيب حممد املخلدي، وأيب سعيد بن محدون، وأيب احلسني اخلفاف

  .زاهر ووجيه ابنا طاهر، وعبد الغافر بن إمساعيل، وآخرون: حدث عنه

  .تويف يف رجب، سنة ثالث وستني وأربع مئة

  .وقع يل من عواليه.  وله بصر بالشروطوكان مولده يف سنة أربع وسبعني وثالث مئة،

  المليحي
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  .الشيخ الصدوق، مسند هراة، أبو عمر عبد الواحد بن أمحد بن أيب القاسم بن حممد بن داود بن أيب حامت املليحي اهلروي

    

د أمحد بن عبد اهللا مسع أبا حممد املخلدي، وأبا احلسني اخلفاف، وعبد الرمحن بن أيب شريح، وحممد بن حممد بن مسعان، وأبا حام
  .وروى صحيح البخاري عن النعيمي. النعيمي، ومجاعة

حميي السنة أبو حممد البغوي، وخلف بن عطاء املاوردي، وإمساعيل بن منصور املقرئ، وحممد بن إمساعيل الفضيلي، : حدث عنه
  .وآخرون

  . أيب الفتح بن أيب الفوارسكان ثقةً صاحلاً، قدمي املولد، مساعه للبخاري بقراءة: قال املؤمتن الساجي

  .تويف يف مجادى اآلخرة، سنة ثالث وستني وأربع مئة وله ست وتسعون سنة: قال احلسني بن حممد الكتيب

  .من قرى هراة: ومليح

  المعتضد

  .صاحب إشبيلية، أبو عمرو، عباد بن حممد بن إمساعيل بن عباد اللخمي األندلسي، ابن القاضي أيب القاسم

  .، فقام عباد بعده، وتلقب باملعتضد باهللا433 إشبيلية مدةً، ومات يف سنة حكم أبوه على

قتل مجاعةً صرباً، وصادر الكبار، . وكان شهماً، مهيباً، شجاعاً، صارماً، جرى على قاعدة أبيه مدةً، مث خوطب بأمري املؤمنني
نصور، لكن مملكة هذا سعة ستة أيام، ومملكة أيب جعفر اختذ يف قصره خشباً جللها برؤوس أمراء وكبار، وكانوا يشبهونه بامل. ومتكن

مسرية مثانية أشهر يف عرض أشهر، وقد هم ابنه بقتله، فما مت له، وسجنه أبوه، مث قتله، مث عهد بامللك إىل ابنه املعتمد حممد، وكان 
  .جباراً عسوفاً

  .مات سنة أربع وستني وأربع مئة، وقام بعده ابنه

بار إىل خليفة مرواين أخربهم بأن املؤيد باهللا الذي زال ملكه سنة أربع مئة عنده، وأحضر مجاعةً شهدوا له، ملا رأى ميل الك: قيل
وزعم أنه . وأمر بذكره على املنابر، واستمر ذلك مدةً إىل أن نعاه إىل الناس يف سنة مخس ومخسني وأربع مئة. أنا حاجبه: وقال

  .صالً، ولو كان املؤيد حيا إىل حني نعاه، لكان ابن مئة عام وزيادةوهذا حمال ال يروج أ. عهد إليه باخلالفة

  .إن طاغية الفرنج سم املعتضد يف ثياب أهداها له: وقيل

  عبد الرحيم بن أحمد

  .ابن نصر بن إسحاق بن عمرو، اإلمام احلافظ اجلوال، أبو زكريا التميمي، البخاري

  .غر وخراسان، وخبارى والقريوانمسع بالشام واحلجاز، واليمن ومصر والعراق، والث

أيب نصر أمحد بن علي الكاتب، وحممد بن أمحد غنجار، وأيب عبد اهللا احلسني بن احلسني احلليمي، ومحزة بن عبد العزيز : حدث عن
ازي، وعبد املهليب، وأيب عمر بن مهدي الفارسي، وهالل بن حممد احلفار، وأيب حممد بن البيع؛ صاحب احملاملي، ومتام بن حممد الر

  .الغين ابن سعيد احلافظ، وخلق كثري
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أبو نصر عبد الوهاب بن اجلبان املري؛ أحد شيوخه، وعلي بن حممد احلنائي، والفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، : حدث عنه
  .ومشرف بن علي، وعلي بن احلسني الفراء، ومجيل بن يوسف، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي وعدة

  .نة اثنتني ومثانني وثالث مئةمولده يف س

  .وأكرب شيخ له إبراهيم بن حممد بن يزداذ، صاحب ابن أيب حامت

دخل أبو زكريا بالد املغرب وبالد األندلس، وكتب ا، ويف شيوخه كثرة، وكان من احلفاظ األثبات، : قال الرازي يف مشيخته
  .ومات يف سنة إحدى وستني وأربع مئة

مل يرو كتاب مشتبه النسبة عن مؤلفه عبد الغين سوى ابن بنته علي بن البقاء، وابن عبد : عد الزجناين، قالحدثنا س: وقال ابن طاهر
  .الرحيم البخاري حدث به

  .يف قول الزجناين نظر، فإن رشأ بن نظيف قد رواه أيضاً، وهو وعبد الرحيم ثقتان، واهللا أعلم

 أيب، أخربنا أبو احلسن علي بن املسلم، حدثنا عبد العزيز الكتاين، أخربنا أبو نصر أنبأنا املسلم بن حممد، عن القاسم بن علي، أخربنا
عبد الوهاب بن عبد اهللا املري، حدثين عبد الرحيم بن أمحد البخاري، قدم علينا، أخربنا أمحد بن نصر الكاتب ببخارى، أخربنا أبو 

دثنا حممد بن سليمان املكي، حدثنا عبد اهللا بن ميمون القداح، نصر أمحد بن سهل، حدثنا قيس بن أنيف، حدثنا حممد بن صاحل، ح
اغسلوا ثيابكم، وخذوا من شعوركم، : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، عن علي

  .فإن بين إسرائيل مل يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم. واستاكوا، وتزينوا

    

ن علي، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الديباجي، حدثنا أمحد بن حيىي بن اجلارود، حدثنا عبد أخربنا احلسن ب
الرحيم بن أمحد احلافظ إمالًء، أخربنا حممد بن إبراهيم البصري ببيت املقدس، حدثنا أمحد بن سالم الطرسوسي، أخربنا أبو القاسم 

مسعت علياً : حدثنا األعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة:  حدثنا يعلى وحممد ابنا عبيد قاالعبد الرمحن بن حممد الطرسوسي،
إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء، فإين واهللا ألن أخر من السماء فتخطفين الطري أحب : رضي اهللا عنه يقول

  .أخرجه مسلم. خدعةإيل من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيننا، فإن احلرب 

ومات معه أبو معمر أمحد بن عبد الواحد البالكي اهلروي؛ راوي اجلعديات، عن ابن أيب شريح، وأبو عمر أمحد بن حممد بن مسعود 
اجلذامي البزلياين القاضي؛ صاحب ابن زرب وأيب عبد اهللا بن مفرج عن مئة سنة، وأبو احلسني حممد بن مكي بن عثمان األزدي 

مقرئ مصر أبو احلسني نصر بن عبد العزيز الفارسي، وحمدث خبارى عمر بن منصور البزاز، وأبو احلسن أمحد بن احلسن املصري، و
بن علي بن الفضل الكاتب وقد شاخ، واملظفر بن احلسن سبط ابن الل اهلمذاين، وأبو طاهر عبد الباقي بن حممد األنصاري 

يفة؛ روى عن أمحد السوسنجردي، وخمتار بن حممد بن حممد النجار؛ أحد الشعراء، صهرهبة، وأبو طاهر أمحد بن احلسني بن أيب حن
  .والقدوة أبو حممد عبد اهللا بن الربداين زاهد بغداد

  القاضي حسين
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  .املروروذي الشافعي: ويقال له أيضاً. ابن حممد بن أمحد، العالمة شيخ الشافعية خبراسان، أبو علي املروذي

  .احلافظ أيب عوانةأيب نعيم سبط : حدث عن

  .عبد الرزاق املنيعي، وحميي السنة البغوي، ومجاعة، وهو من أصحاب الوجوه يف املذهب: حدث عنه

  .تفقه بأيب بكر القفال املروزي

  .وله التعليقة الكربى والفتاوى وغري ذلك، وكان من أوعية العلم، وكان يلقب حبرب األمة

  .أن املؤذن إذا ترك الترجيع يف أذانه مل يصح أذانه: الً للشافعيومما نقل يف التعليقة أن البيهقي نقل قو

  .ومن أنبل تالمذته حميي السنة صاحب التهذيب. إن إمام احلرمني تفقه عليه أيضاً: وقيل

  .مات القاضي حسني مبرو الروذ يف احملرم سنة اثنتني وستني وأربع مئة

ين، واحلسن بن علي بن عبد الصمد اللباد املقرئ، وعبد اهللا بن احلسن وفيها تويف أبو بكر أمحد بن حممد بن سياوش الكازرو
التنيسي ابن النحاس، ووالد قاضي املارستان، وعبد اهللا ابن إبراهيم بن كبيبة الدمشقي، وأبو غالب حممد بن أمحد بن سهل الواسطي 

لغراء ببيت املقدس، وصاحب الغرب أبو بكر بن عمر ابن اخلالة، واملفيت حممد بن عتاب بقرطبة، وأبو الغنائم حممد بن حممد بن ا
  .اللمتوين

  ابن الدجاجي

  .الشيخ األمني املعمر، أبو الغنائم؛ حممد بن علي بن علي بن حسن ابن الدجاجي البغدادي، حمتسب بغداد

  . بن زكرياعلي بن عمر احلريب، وأيب حممد بن معروف، وإمساعيل ابن سويد، وطائفة وله إجازة من املعاىف: حدث عن

أبو عبد اهللا احلميدي، وشجاع الذهلي، وناصر بن علي الباقالين، وطلحة بن أمحد العاقويل، وحممد بن عبد الباقي : حدث عنه
  .األنصاري، وأبو منصور القزاز، وآخرون

  .كان مساعه صحيحاً، مات يف سلخ شعبان سنة ثالث وستني وأربع مئة، عن ثالث ومثانني سنة: قال اخلطيب

  .يل احلسبة، فلم حيمد، فصرفو

قرأت خبط هبة اهللا السقطي أن ابن الدجاجي كان ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة، وعهدي به وقد أخىن عليه : قال السمعاين
الزمان، وقصدته يف مجاعة مثرين لنسمع منه وهو مريض، فدخلنا وهو على بارية، وعليه جبة قد حرقت النار فيها، وليس عنده ما 

هل معكم ما نصرفه إىل الشيخ ؟ : درمهاً، فحمل على نفسه حىت قرأنا عليه حبسب شره أهل احلديث، فلما خرجنا قلتيساوي 
: وافضيحتاه: فاجتمع له حنو مخسة مثاقيل، فدعوت بنته، وأعطيتها، ووقفت ألرى تسليمها له، فلما أعطته؛ لطم حر وجهه، ونادى

  .وض حافياً إيل، وبكى، فأعدت الذهب إليهم، فتصدقوا به. سلم عوضاً ؟ ال واهللاآخذ على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  الفوراني

  .العالمة، كبري الشافعية، أبو القاسم، عبد الرمحن بن حممد بن فوران املروزي الفقيه، صاحب أيب بكر القفال

  .وكان سيد فقهاء مرو. له املصنفات الكبرية يف املذهب
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  . الطيسفوين، والقفال املروزيومسع علي بن عبد اهللا

    

  .عبد الرمحن بن عمر املروزي، وعبد املنعم بن أيب القاسم القشريي، وزاهر بن طاهر، وآخرون: حدث عنه

  .صنف كتاب اإلبانة، وغري ذلك

بو سعد املتويل على وقد أثىن أ. وهو شيخ الفقيه أيب سعد املتويل، صاحب التتمة يعين تتمة كتاب اإلبانة فالتتمة كالشرح لإلبانة
  .الفوراين يف خطبة كتاب التتمة، ومسع منه أيضاً حميي السنة البغوي

وقد نقم األئمة على إمام احلرمني . هذا الرجل غري موثوق بنقله: وكان إمام احلرمني حيط على الفوراين، حىت قال يف باب األذان
  .لفوراين من أساطني أئمة املذهبثوران نفسه على الفوراين، وما صوبوا صورة حطه عليه، ألن ا

  .تويف سنة إحدى وستني وأربع مئة، وقد شاخ رمحه اهللا

  المنيعي

الشيخ اجلليل، احلاج الرئيس أبو علي حسان بن سعيد بن حسان بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن منيع بن خالد بن عبد 
  . املنيعي، املروروذيالرمحن بن سيف اهللا خالد بن الوليد املخزومي، اخلالدي،

  .مسع أبا طاهر بن حممش، وأبا القاسم بن حبيب، وأبا احلسن بن السقا، وطائفة

  .حميي السنة أبو حممد البغوي، وعبد املنعم بن القشريي، وعبد الوهاب بن شاه، وآخرون: روى عنه

ية، عم اآلفاق خبريه وبره، وكان يف شبابه تاجراً، هو الرئيس أبو علي احلاجي، شيخ اإلسالم احملمود باخلصال السن: قال عبد الغافر
مث عظم حىت كان من املخاطبني من جمالس السالطني، مل يستغنوا عن رأيه، فرغب إىل اخلريات، وأناب إىل التقوى، وبىن املساجد 

رفع الوظائف عن القرى، والرباطات وجامع مرو الروذ، يكسو يف الشتاء حنواً من ألف نفس، وسعى يف إبطال األعشار عن بلده، و
واستدعى صدقة عامةً على أهل البلد غنيهم وفقريهم، فتدفع إىل كل واحد مخسة دراهم، ومت ذلك بعده، وكان ذا جد وصيام 

  .واجتهاد

 كان يف شبابه جيمع بني الدهقنة والتجارة، ويسلك طريق الفتيان حىت ساد، وملا تسلطن سلجوق، ظهر أمره، وبىن: قال السمعاين

  .اجلامع ببلده، مث بىن اجلامع اجلديد بنيسابور

إن امرأةً أتته بثوب لينفق مثنه يف بناء اجلامع، يساوي نصف دينار، فاشتراه منها بألف دينار، وسلمت املال إىل اخلازن : وقيل
  .إلنفاقه، وخبأ الثوب كفناً له

  .به مجةومناق. مر السلطان بباب مسجده، فرتل مراعاةً له، وسلم عليه: وقيل

  .مات يف ذي القعدة، سنة ثالث وستني وأربع مئة

  النخشبي
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  .هي خنشب: ونسف. الشيخ اإلمام، احلافظ، الرحال، املفيد، عبد العزيز بن حممد بن حممد بن عاصم النسفي

راين، صحب احلافظ جعفر بن حممد املستغفري، وأكثر عنه، وأدرك ببغداد حممد بن حممد بن غيالن، وحممد بن احلسني احل
  .وبأصبهان أبا بكر بن ريذة، وبدمشق واألقاليم

  .أبو القاسم بن أيب العالء، وسهل بن بشر اإلسفراييين، وطائفة: حدث عنه

ذاك النخشيب، ذاك النخشيب، كان حافظاً : سألت إمساعيل بن حممد احلافظ عنه، فجعل يعظمه جداً، ويقول: قال أبو سعد السمعاين
  .كثرياً

كان احلفاظ مثل أيب بكر اخلطيب، وحممد بن علي الصوري : سألت املؤمتن الساجي عن عبد العزيز النخشيب، فقال: وقال السلفي
  .حصل له مبصر وما واالها اإلسناد. حيسنون الثناء عليه، ويرضون فهمه

قيق اخلط، سريع الكتابة كان أوحد زمانه يف احلفظ واإلتقان، مل نر مثله يف احلفظ يف عصرنا، د: وقال احلافظ حيىي بن مندة
  .تويف بنخشب سنة سبع ومخسني وأربع مئة: مث قال. والقراءة، حسن األخالق

  .مات بسمرقند: وقيل. مات سنة ست بنخشب: وقال احلافظ أبو القاسم بن عساكر

. المة الضرب على ظهره، ضربه القاضي اخلطيب بسبب اإلمام أيب حنيفة، رأيت بعيين ع433قدم علينا يف سنة : وقال حيىي بن مندة

  .كان يرتل يف دارنا، ويبيت مع أيب. مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع

  الحسكاني

اإلمام احملدث، البارع، القاضي، أبو القاسم؛ عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حسكان القرشي، 
  .بابن احلذاء، من ذرية األمري الذي افتتح خراسان؛ عبد اهللا بن عامر بن كريزويعرف أيضاً . العامري، النيسابوري، احلنفي، احلاكم

جده، وعن أيب احلسن العلوي، وأيب عبد اهللا احلاكم، وأيب طاهر بن حممش، وعبد اهللا بن يوسف، وابن فنجويه : حدث عن
  .أيب سعد الكنجروذي، وطبقتهالدينوري، وأيب احلسن بن السقا، وعلي بن أمحد بن عبدان، وخلق، إىل أن يرتل إىل 

  .اختص بصحبة أيب بكر بن احلارث النحوي، والزمه، وأخذ أيضاً عن احلافظ أمحد بن علي بن منجويه

    

  .وتفقه بالقاضي صاعد بن حممد

  .وصنف ومجع، وعين ذا الشأن

خ موته، والظاهر أنه بقي إىل بعد السبعني الزمه احلافظ عبد الغافر بن إمساعيل، وأكثر عنه، وأورده يف تارخيه، لكين ما وجدته أر
  .وأربع مئة

  .وجيه الشحامي يف مشيخته حديثاً، يرويه عن عبد اهللا بن يوسف بن بامويه: حدث عنه

  : أما

  أبو سعد
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ر عبد اخلالق بن زاه: يروي عنه. عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حسكويه، فشيخ كان حياً بعد الثمانني وأربع مئة
  .الشحامي، ويروي والده أيضاً عن والده عبد اهللا صاحب أيب احلسني اخلفاف

  الخطيب

اإلمام األوحد، العالمة املفيت، احلافظ الناقد، حمدث الوقت أبو بكر؛ أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي، صاحب 
  .التصانيف، وخامتة احلفاظ

  .ولد سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة

ن أبوه أبو احلسن خطيباً بقرية درزجيان، وممن تال القرآن على أيب حفص الكتاين، فحض ولده أمحد على السماع والفقه، وكا
فسمع وهو ابن إحدى عشرة سنةً، وارحتل إىل البصرة وهو ابن عشرين سنة، وإىل نيسابور وهو ابن ثالث وعشرين سنة، وإىل 

ب الكثري، وتقدم يف هذا الشأن، وبذ األقران، ومجع وصنف وصحح، وعلل وجرح، وكت. الشام وهو كهل، وإىل مكة، وغري ذلك
  .وعدل وأرخ وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على اإلطالق

مسع أبا عمر بن مهدي الفارسي، وأمحد بن حممد بن الصلت األهوازي، وأبا احلسني بن املتيم، وحسني بن احلسن اجلواليقي ابن 
 العطار، وسعد بن حممد الشيباين مسع من أيب علي احلصائري، وعبد العزيز بن حممد الستوري حدثه عن العريف يروي عن ابن خملد

إمساعيل الصفار، وإبراهيم بن خملد بن جعفر الباقرحي، وأبا الفرج حممد بن فارس الغوري، وأبا الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز 
ييت، وحممد بن عمر بن عيسى احلطراين حدثه عن أمحد بن إبراهيم البلدي، وأبا نصر التميمي، وأبا بكر حممد بن عبد اهللا بن أبان اهل

أمحد بن حممد بن أمحد بن حسنون النرسي، وأبا القاسم احلسن بن احلسن بن املنذر، واحلسني بن عمر ابن برهان، وأبا احلسن بن 
. رس، وأبا العالء حممد بن احلسن الوراق، وأبا احلسني بن بشرانرزقويه، وأبا الفتح هالل بن حممد احلفار، وأبا الفتح بن أيب الفوا

ويرتل إىل أن يكتب عن عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن النقور، بل نزل إىل أن روى عن تالمذته كنصر املقدسي، وابن 
  .ماكوال، واحلميدي وهذا شأن كل حافظ يروي عن الكبار والصغار 

  .ن حممد الصائغ حدثه عن نافلة علي بن حربومسع بعكربا من احلسني ب

  .وحلق بالبصرة أبا عمر اهلامشي شيخه يف السنن، وعلي بن القاسم الشاهد، واحلسن بن علي السابوري، وطائفة

أبا ومسع بنيسابور القاضي أبا بكر احلريي، وأبا سعيد الصرييف، وأبا القاسم عبد الرمحن السراج، وعلي بن حممد الطرازي، واحلافظ 
  .حازم العبدوي، وخلقاً

  .أبا احلسن بن عبد كويه، وأبا عبد اهللا اجلمال، وحممد ابن عبد اهللا بن شهريار، وأبا نعيم احلافظ: وبأصبهان

  .أبا نصر الكسار: وبالدينور

  .حممد بن عيسى، وطبقته: ومذان

  .ومسع بالري والكوفة وصور ودمشق ومكة

واستوطنها، ومنها . ربعني، فسمع من حممد بن عبد الرمحن بن أيب نصر التميمي، وطبقتهوكان قدومه إىل دمشق يف سنة مخس وأ
  .حج، وقرأ صحيح البخاري على كرمية يف أيام املوسم
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  .وأعلى ما عنده حديث مالك، ومحاد بن زيد، بينه وبني كل منهما ثالثة أنفس

    

وال، والفقيه نصر، واحلميدي، وأبو الفضل بن خريون، واملبارك أبو بكر الربقاين؛ وهو من شيوخه، وأبو نصر بن ماك: حدث عنه
بن الطيوري، وأبو بكر بن اخلاضبة، وأيب النرسي، وعبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي، واملرتضى حممد بن حممد احلسيين، وحممد بن 

العالء املصيصي، وغيث بن علي األرمنازي، مرزوق الزعفراين، وأبو القاسم النسيب، وهبة اهللا بن األكفاين، وحممد بن علي بن أيب 
وأمحد بن أمحد املتوكلي، وأمحد ابن علي بن الي، وهبة اهللا بن عبد اهللا الشروطي، وأبو احلسن بن سعيد، وطاهر بن سهل 

اهللا بن حممد اإلسفراييين، وبركات النجاد، وعبد الكرمي بن محزة، وأبو احلسن علي بن أمحد بن قبيس املالكي، وأبو الفتح نصر 
املصيصي، وقاضي املارستان أبو بكر، وأبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن السمرقندي، وأبو بكر حممد بن احلسني املزريف، وأبو 

منصور الشيباين؛ راوي تارخيه، وأبو منصور بن خريون املقرئ، وبدر بن عبد اهللا الشيحي، والزاهد يوسف بن أيوب اهلمذاين، وهبة 
 الي، وأخوه أبو السعود أمحد، وأبو احلسني بن أيب يعلى، وأبو احلسني بن بويه، وأبو البدر الكرخي، ومفلح الدومي، اهللا بن علي

  .وحيىي بن الطرح، وأبو الفضل األرموي، وعدد يطول ذكرهم

  .وكان من كبار الشافعية، تفقه على أيب احلسن بن احملاملي، والقاضي أيب الطيب الطربي

  .، وأول ما مسع يف احملرم سنة ثالث وأربع مئة392حدثنا اخلطيب أنه ولد يف مجادى اآلخرة سنة : ور بن خريونقال أبو منص

تفقه اخلطيب، وقرأ بالقراءات، وارحتل وقرب من رئيس الرؤساء، فلما قبض عليه البساسريي استتر : قال أمحد بن صاحل اجليلي
عمل نيفاً ومخسني مصنفاً، وانتهى إليه احلفظ، شيعه . األجواد، فأعطاه ماالً كثرياًاخلطيب، وخرج إىل صور، وا عز الدولة؛ أحد 

  .خلق عظيم، وتصدق مبئيت دينار، وأوقف كتبه، واحترق كثري منها بعده خبمسني سنة

إنك إن : الاستشرت الربقاين يف الرحلة إىل أيب حممد بن النحاس مبصر، أو إىل نيسابور إىل أصحاب األصم، فق: وقال اخلطيب
خرجت إىل مصر إمنا خترج إىل واحد، إن فاتك، ضاعت رحلتك، وإن خرجت إىل نيسابور، ففيها مجاعة، إن فاتك واحد، 

  .فخرجت إىل نيسابور. أدركت من بقي

 غيبيت، وحدث عين وأنا أمسع ويف. كنت أذاكر أبا بكر الربقاين باألحاديث، فيكتبها عين، ويضمنها مجوعه: قال اخلطيب يف تارخيه
ولقد حدثين عيسى بن أمحد اهلمذاين، أخربنا أبو بكر اخلوارزمي سنة عشرين وأربع مئة، حدثنا أمحد بن علي بن ثابت، حدثنا حممد 

  .فذكر حديثاً. بن موسى الصرييف، حدثنا األصم

حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان أبو بكر آخر األعيان، ممن شاهدناه معرفةً، وحفظاً، وإتقاناً، وضبطاً : قال ابن ماكوال
. وتفنناً يف علله وأسانيده، وعلماً بصحيحه وغريبة، وفرده ومنكره ومطروحه، ومل يكن للبغداديني بعد أيب احلسن الدارقطين مثله

  .أيهما أحفظ ؟ ففضل اخلطيب تفضيالً بيناً: سألت أبا عبد اهللا الصوري عن اخلطيب وأيب نصر السجزي

  .ما أخرجت بغداد بعد الدارقطين أحفظ من أيب بكر اخلطيب: ن الساجيقال املؤمت

  .لعل اخلطيب مل ير مثل نفسه: وقال أبو علي الربداين

  .انبأين بالقولني املسلم بن حممد، عن القاسم بن عساكر، حدثنا أيب، حدثنا أخي هبة اهللا، حدثنا أبو طاهر السلفي، عنهما

  .أبو بكر اخلطيب يشبه بالدارقطين ونظرائه يف معرفة احلديث وحفظه: هوقال أبو إسحاق الشريازي الفقي
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  .كان اخلطيب إمام هذه الصنعة، ما رأيت مثله: وقال أبو الفتيان احلافظ

وقد رحل إىل ما : كتب معي أبو بكر الربقاين كتاباً إىل أيب نعيم احلافظ يقول فيه: مسعت اخلطيب يقول: قال أبو القاسم النسيب
خونا أبو بكر أيده اهللا وسلمه ليقتبس من علومك، وهو حبمد اهللا ممن له يف هذا الشأن سابقة حسنة، وقدم ثابت، وقد رحل عندك أ

فيه ويف طلبه، وحصل له منه ما مل حيصل لكثري من أمثاله، وسيظهر لك منه عند االجتماع من ذلك مع التورع والتحفظ ما حيسن 
  .لديك موقعه

وكتب عنه . مسع من اخلطيب شيخه أبو القاسم عبيد اهللا األزهري يف سنة اثنيت عشرة وأربع مئة: محد الكتاينقال عبد العزيز بن أ
وعلق الفقه عن أيب الطيب الطربي، وأيب نصر بن الصباغ، وكان يذهب إىل مذهب أيب احلسن . شيخه الربقاين، وروى عنه

  .األشعري رمحه اهللا

  .ر الصفات أا متر كما جاءت بال تأويلفقد صرح اخلطيب يف أخبا. صدق: قلت

    

كان اخلطيب مهيباً وقوراً، ثقة متحرياً، حجة، حسن اخلط، كثري الضبط، فصيحاً، ختم به : قال احلافظ أبو سعد السمعاين يف الذيل
املروزية، ورجع إىل احلفاظ، رحل إىل الشام حاجاً، ولقي بصور أبا عبد اهللا القضاعي، وقرأ الصحيح يف مخسة أيام على كرمية 

بغداد، مث خرج منها بعد فتنة البساسريي لتشويش الوقت إىل الشام، سنة إحدى ومخسني، فأقام ا، وكان يزور بيت املقدس، 
. ويعود إىل صور، إىل سنة اثنتني وستني، فتوجه إىل طرابلس، مث منها إىل حلب، مث إىل الرحبة، مث إىل بغداد، فدخلها يف ذي احلجة

  . حبلب وغريهاوحدث

كنت جبامع صور عند أيب بكر اخلطيب، : مسعت اخلطيب مسعود بن حممد مبرو، مسعت الفضل ابن عمر النسوي يقول: السمعاين
كأنك : ال حاجة يل فيه، فقال: فقطب يف وجهه، وقال. هذا الذهب تصرفه يف مهماتك: فدخل علوي ويف كمه دنانري، فقال
فقام اخلطيب خجالً حممراً وجهه، وأخذ سجادته، . هذه ثالث مئة دينار: وقال. ادة اخلطيبتستقله، وأرسله من كمه على سج

  .فما أىن عزه وذل العلوي وهو يلتقط الدنانري من شقوق احلصري. ورمى الدنانري، وراح

تب األدب املسموعة، دخلت دمشق، فكنت أقرأ على اخلطيب حبلقته باجلامع ك: حدثنا أبو زكريا التربيزي اللغوي قال: ابن ناصر
اهلدية مستحبة، : مث أخرج ورقة، وقال. فتحدثنا ساعةً. أحببت أن أزورك يف بيتك: وكنت أسكن منارة اجلامع، فصعد إيل، وقال

وكان إذا قرأ احلديث يف جامع . وض، فإذا مخسة دنانري مصرية، مث صعد مرة أخرى، ووضع حنواً من ذلك. تشتري ذا أقالماً
  . صوته يف آخر اجلامع، وكان يقرأ معرباً صحيحاًدمشق يسمع

مسعت من ستة عشر نفساً من أصحابه، وحدثنا عنه حيىي بن علي اخلطيب، مسع منه باألنبار، قرأت خبط أيب، مسعت : قال السمعاين
جلرح والتعديل، فالتعويل كلما ذكرت يف التاريخ رجالً اختلفت فيه أقاويل الناس يف ا: أبا حممد بن اآلبنوسي، مسعت اخلطيب يقول

  .على ما أخرت وختمت به الترمجة

. خرج اخلطيب إىل صور، وقصدها وا عز الدولة، املوصوف بالكرم، فتقرب منه، فانتفع به، وأعطاه ماالً كثرياً: قال ابن شافع

  .وانتهى إليه احلفظ واإلتقان، والقيام بعلوم احلديث: قال

ني بن حممد حيكي، عن ابن خريون أو غريه، أن اخلطيب ذكر أنه ملا حج شرب من ماء زمزم مسعت احلس: قال احلافظ ابن عساكر
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. ثالث شربات، وسأل اهللا ثالث حاجات، أن حيدث بتاريخ بغداد ا، وأن ميلي احلديث جبامع املنصور، وأن يدفن عند بشر احلايف

  .فقضيت له الثالث

كان اخلطيب معنا يف احلج، فكان خيتم كل يوم ختمةً قراءة ترتيل، مث جيتمع :  قالحدثنا أبو الفرج اإلسفراييين: قال غيث بن علي
  .أو كما قال. حدثنا، فيحدثهم: الناس عليه وهو راكب يقولون

  .كنت عديل أيب بكر اخلطيب من دمشق إىل بغداد، فكان له يف كل يوم وليلة ختمة: مسعت عبد احملسن الشيحي يقول: قال املؤمتن

حج وحدث، ونعم الشيخ كان، وملا حج، كان معه محل كتب : ب يف ترمجة إمساعيل بن أمحد النيسابوري الضريرقال اخلطي
صحيح البخاري؛ مسعه من الكشميهين، فقرأت عليه مجيعه يف ثالثة جمالس، فكان الس الثالث من أول النهار وإىل : ليجاور، منه

  .الليل، ففرغ طلوع الفجر

  .اءة اليت مل يسمع قط بأسرع منهاهذه واهللا القر: قلت

وقد كان رئيس الرؤساء تقدم إىل اخلطباء . تويف اخلطيب يف كذا، ومات هذا العلم بوفاته: ويف تاريخ حممد بن عبد امللك اهلمذاين
دعى أنه وأظهر بعض اليهود كتاباً ا. والوعاظ أن ال يرووا حديثاً حىت يعرضوه عليه، فما صححه أوردوه، وما رده مل يذكروه

ومحل . كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسقاط اجلزية عن أهل خيرب، وفيه شهادة الصحابة، وذكروا أن خط علي ر فيه
فيه شهادة معاوية وهو أسلم : من أين قلت ؟ قال: هذا مزور، قيل: الكتاب إىل رئيس الرؤساء، فعرضه على اخلطيب، فتأمله، وقال

  .فاستحسن ذلك منه. سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ ومات يوم بين قريظة قبل خيرب بسنتنيعام الفتح، وفتحت خيرب 

حضر اخلطيب درس شيخنا أيب إسحاق، فروى أبو إسحاق حديثاً من رواية حبر : مسعت يوسف بن أيوب مبرو يقول: قال السمعاين
فاحنرف أبو إسحاق، وقعد كالتلميذ، وشرع .  ذكرت حالهإن أذنت يل: ما تقول فيه ؟ فقال: بن كنيز السقاء، مث قال للخطيب

  .هذا دارقطين عصرنا: اخلطيب يقول، وشرح أحواله شرحاً حسناً، فأثىن الشيخ عليه، وقال

    

  .حدثنا حافظ وقته أبو بكر اخلطيب، وما رأيت مثله، وال أظنه رأى مثل نفسه: قال أبو علي الربداين

  .إمام مصنف حافظ، مل ندرك مثله: ي عن اخلطيب، فقالسألت شجاعاً الذهل: وقال السلفي

  .انتهى احلفظ إىل الدارقطين: أنت احلافظ أبو بكر ؟ قال: قلت أليب بكر اخلطيب عند قدومي: وعن سعيد املؤدب قال

  .كان احلافظ اخلطيب ميشي ويف يده جزء يطالعه: قال ابن اآلبنوسي

  . جعل عقله على طبق يعرضه على الناسمن صنف فقد: كان اخلطيب يقول: وقال املؤمتن

كان سبب خروج اخلطيب من دمشق إىل صور، أنه كان خيتلف إليه : حدثنا مكي بن عبد السالم الرميلي قال: حممد بن طاهر
ب صيب مليح، فتكلم الناس يف ذلك، وكان أمري البلد رافضياً متعصباً، فبلغته القصة، فجعل ذلك سبباً إىل الفتك به، فأمر صاح

شرطته أن يأخذ اخلطيب بالليل، فيقتله، وكان صاحب الشرطة سنياً، فقصده تلك الليلة يف مجاعة، ومل ميكنه أن خيالف األمري، 
قد أمرت فيك بكذا وكذا، وال أجد لك حيلةً إال أين أعرب بك عند دار الشريف ابن أيب اجلن، فإذا حاذيت الدار، : فأخذه، وقال

ففعل ذلك، ودخل دار الشريف، فأرسل األمري إىل الشريف أن . بك، وأرجع إىل األمري، فأخربه بالقصةاقفز وادخل، فإين ال أطل
أنت تعرف اعتقادي فيه ويف أمثاله، وليس يف قتله مصلحة، هذا مشهور بالعراق، إن قتلته، قتل به ! أيها األمري : يبعث به، فقال
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  .فأمر بإخراجه، فراح إىل صور، وبقي ا مدة. أرى أن يرتح من بلدك: قالفما ترى ؟ : قال. مجاعة من الشيعة، وخربت املشاهد

هو ناصيب يروي فضائل الصحابة : سعى باخلطيب حسني بن علي الدمنشي إىل أمري اجليوش، فقال: قال أبو القاسم بن عساكر
  .وفضائل العباس يف اجلامع

 القائم بأمر اهللا، فأخذه، وقصد دار اخلالفة، وطلب اإلذن، يف وروى ابن عساكر عمن ذكره أن اخلطيب وقع إليه جزء فيه مساع
هذا رجل كبري يف احلديث، وليس له يف السماع حاجة، فلعل له حاجةً أراد أن يتوصل إليها بذلك، فسلوه ما : قراءته، فقال اخلليفة

  .فأذن له، فأملى. حاجيت أن يؤذن يل أن أملي جبامع املنصور: حاجته ؟ فقال

ال، كنا إذا سألناه عن شيء : هل كان اخلطيب كتصانيفه يف احلفظ ؟ قال: سألت هبة اهللا بن عبد الوارث الشريازي: طاهرقال ابن 
  .أجابنا بعد أيام، وإن أحلحنا عليه، غضب، كانت له بادرة وحشة، ومل يكن حفظه على قدر تصانيفه

د مستفادة من كتب الصوري، كان الصوري ابتدأ ا، أكثر كتب اخلطيب سوى تاريخ بغدا: وقال أبو احلسني بن الطيوري
وكان الصوري قد قسم . وكانت له أخت بصور، خلف أخوها عندها اثين عشر عدالً من الكتب، فحصل اخلطيب من كتبه أشياء

  .أوقاته يف نيف وثالثني شيئاً

  .ما اخلطيب مبفتقر إىل الصوري، هو أحفظ وأوسع رحلة وحديثاً ومعرفة: قلت

ا أبو علي بن اخلالل، أخربنا أبو الفضل اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا حممد بن مرزوق الزعفراين، حدثنا احلافظ أخربن
أما الكالم يف الصفات، فإن ما روي منها يف السنن الصحاح، مذهب السلف إثباا وإجراؤها على : أبو بكر اخلطيب قال

نها، وقد نفاها قوم، فأبطلوا ما أثبته اهللا، وحققها قوم من املثبتني، فخرجوا يف ذلك إىل ضرب ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه ع
واألصل يف . من التشبيه والتكييف، والقصد إمنا هو سلوك الطريقة املتوسطة بني األمرين، ودين اهللا تعاىل بني الغايل فيه واملقصر عنه

ت، وحيتذى يف ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العاملني إمنا هو هذا أن الكالم يف الصفات فرع الكالم يف الذا
  .إثبات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إمنا هو إثبات وجود ال إثبات حتديد وتكييف

وال إن معىن السمع والبصر العلم، إن معىن اليد القدرة، : هللا يد ومسع وبصر، فإمنا هي صفات أثبتها اهللا لنفسه، وال نقول: فإذا قلنا
إمنا وجب إثباا ألن : وال نشبهها باأليدي واألمساع واألبصار اليت هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول. إا جوارح: وال نقول

  .اإلخالص" حدولَم يكُن لَه كُفُواً أَ"الشورى " لَيس كَِمثِْلِه شيٌء: "التوقيف ورد ا، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله

    

ولد اخلطيب بقرية من أعمال ر امللك، وكان أبوه خطيباً بدرزجيان، ونشأ هو ببغداد، وقرأ القراءات بالروايات، : قال ابن النجار
وروى عنه حممد بن عبد امللك بن خريون، وأبو سعد أمحد بن حممد : وتفقه على الطربي، وعلق عنه شيئاً من اخلالف، إىل أن قال

  .زوزين، ومفلح بن أمحد الدومي، والقاضي حممد بن عمر األرموي، وهو آخر من حدث عنه يعين بالسماع ال

وروى عنه باإلجازة طائفة عددت يف تاريخ اإلسالم، آخرهم مسعود بن احلسن الثقفي، مث ظهرت إجازته له ضعيفةً مطعوناً فيها، 
  .فليعلم ذلك

أخربنا علي بن حممد السمسار، أخربنا ابن : وقرأت خبطه. ط، ا أجزاء بدمشق رأيتهاوكتابة اخلطيب مليحة مفسرة، كاملة الضب
املظفر، حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلجاج، حدثنا جعفر بن نوح، حدثنا حممد بن عيسى، مسعت يزيد بن 
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  .ما عزت النية يف احلديث إال لشرفه: هارون يقول

ملا رجع اخلطيب من الشام كانت له ثروة من الثياب والذهب، وما كان له عقب، فكتب إىل :  علي األمنيقال أبو منصور علي بن
  .فأذن له، ففرقها على احملدثني. إن مايل يصري إىل بيت مال، فائذن يل حىت أفرقه فيمن شئت: القائم بأمر اهللا

إن أبا ! يا سيدي : على اخلطيب، وأمرضه، فقلت له يوماًكنت أدخل : أخربتين أمي أن أيب حدثها قال: قال احلافظ ابن ناصر
: فرفع اخلطيب رأسه من املخدة، وقال. الفضل بن خريون مل يعطين شيئاً من الذهب الذي أمرته أن يفرقه على أصحاب احلديث

  .فكان فيها أربعون ديناراً، فأنفقتها مدة يف طلب العلم. خذ هذه اخلرقة، بارك اهللا لك فيها

مرض اخلطيب يف نصف رمضان، إىل أن اشتد احلال به يف غرة ذي احلجة، وأوصى إىل ابن خريون، ووقف : كي الرميليوقال م
كتبه على يده، وفرق مجيع ماله يف وجوه الرب وعلى احملدثني، وتويف يف رابع ساعة من يوم االثنني سابع ذي احلجة من سنة ثالث 

وتقدم يف اإلمامة أبو احلسني بن . ه إىل اجلانب الغريب، وحضره القضاة واألشراف واخللقوستني، مث أخرج بكرة الثالثاء، وعربوا ب
  .املهتدي باهللا، فكرب عليه أربعاً، ودفن جبنب قرب بشر احلايف

وتصدق مباله وهو مئتا دينار، وأوصى بأن يتصدق جبميع ثيابه، ووقف . مات ضحوة االثنني، ودفن بباب حرب: وقال ابن خريون
 كتبه، وأخرجت جنازته من حجرة تلي النظامية، وشيعة الفقهاء واخللق، ومحلوه إىل جامع املنصور، وكان بني يدي اجلنازة مجيع

هذا الذي كان يذب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الكذب، هذا الذي كان حيفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : مجاعة ينادون
  .وختم على قربه عدة ختمات. وسلم

ورد كتاب مجاعة أن احلافظ أبا بكر تويف يف سابع ذي احلجة، ومحل جنازته اإلمام أبو إسحاق : قال الكتاين يف الوفياتو
  .وكان ثقةً حافظاً، متقناً متحرياً مصنفاً. الشريازي

نفسه قرباً إىل جانب قرب كان الشيخ أبو بكر ابن زهراء الصويف برباطنا، قد أعد ل: قال أبو الربكات إمساعيل ابن أيب سعد الصويف
بشر احلايف، وكان ميضي إليه كل أسبوع مرةً، وينام فيه، ويتلو فيه القرآن كله، فلما مات أبو بكر اخلطيب، كان قد أوصى أن 
: يدفن إىل جنب قرب بشر، فجاء أصحاب احلديث إىل ابن زهراء، وسألوه أن يدفنوا اخلطيب يف قربه، وأن يؤثره به، فامتنع، وقال

فجاؤوا إىل والدي، وذكروا له ذلك، فأحضر ابن زهراء وهو أبو بكر أمحد بن علي !. وضع قد أعددته لنفسي يؤخذ مين م
لو أن بشراً احلايف يف األحياء وأنت إىل جانبه، فجاء أبو بكر : أنا ال أقول لك أعطهم القرب، ولكن أقول لك: الطريثيثي فقال

. فهكذا ينبغي أن تكون الساعة: قال. ال، بل كنت أجلسه مكاين:  تقعد أعلى منه ؟ قالاخلطيب ليقعد دونك، أكان حيسن بك أن

  .فطاب قلبه، وأذن: قال

أنا يف : كيف حالك ؟ قال: جاءين بعض الصاحلني وأخربين ملا مات اخلطيب أنه رآه يف النوم، فقال له: قال أبو الفضل بن خريون
  .روح ورحيان وجنة نعيم

رأيت بعد موت اخلطيب كأن شخصاً قائماً حبذائي، فأردت أن أسأله عن أيب بكر : ي بن احلسني بن جداوقال أبو احلسن عل
  .رواها الربداين يف كتاب املنامات عنه. أنزل وسط اجلنة حيث يتعارف األبرار: اخلطيب، فقال يل ابتداًء

    

ول سنة ثالث وستني وأربع مئة، فرأيت كأنا اجتمعنا عند كنت نائماً ببغداد يف ربيع األ: قال مكي الرميلي: قال غيث األرمنازي



الذهيب-سري أعالم النبالء  3427  

أيب بكر اخلطيب يف مرتله لقراءة التاريخ على العادة، فكأن اخلطيب جالس، والشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي عن ميينه، 
هذه : ع التاريخ فقلت يف نفسيهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء ليسم: وعن ميني نصر رجل مل أعرفه، فسألت عنه، فقيل
  .هذا رد لقول من يعيب التاريخ ويذكر أن فيه حتامالً على أقوام: جاللة أليب بكر إذ حيضر رسول اهللا جملسه، وقلت

رأيت اخلطيب يف املنام وعليه ثياب : حدثين الفقيه الصاحل حسن بن أمحد البصري قال: قال أبو احلسن حممد بن مرزوق الزعفراين
غفر اهللا يل، أو رمحين، : ما فعل اهللا بك ؟ أو هو بدأين، فقال: ان وعمامة بيضاء، وهو فرحان يتبسم، فال أدري قلتبيض حس

  .وكل من جييء فوقع يل أنه يعين بالتوحيد إليه يرمحه، أو يغفر له، فأبشروا، وذلك بعد وفاته بأيام

  .ال إليهحتاملت احلنابلة على اخلطيب حىت مال إىل ما م: قال املؤمتن

  .تناكد ابن اجلوزي رمحه اهللا وغض من اخلطيب، ونسبه إىل أنه يتعصب على أصحابنا احلنابلة: قلت

  .ليت اخلطيب ترك بعض احلط على الكبار فلم يروه: قلت

امع شرف أصحاب احلديث ثالثة أجزاء، اجل. التاريخ مئة جزء وستة أجزاء: للخطيب ستة ومخسون مصنفاً: قال أبو سعد السمعاين
مخسة عشر جزءاً، الكفاية ثالثة عشر جزءاً، السابق والالحق عشرة أجزاء، املتفق واملفترق مثانية عشر جزءاً، املكمل يف املهمل ستة 
أجزاء، غنية املقتبس يف متييز امللتبس، من وافقت كنيته اسم أبيه، األمساء املبهمة جملد، املوضح أربعة عشر جزءاً، من حدث ونسي 

تطفيل ثالثة أجزاء، القنوت ثالثة أجزاء، الرواة عن مالك ستة أجزاء، الفقيه واملتفقه جملد متييز متصل األسانيد جملد، احليل جزء، ال
ثالثة أجزاء، اإلنباء عن األبناء جزء، الرحلة جزء، االحتجاج بالشافعي جزء، البخالء يف أربعة أجزاء، املؤتنف يف تكميل املؤتلف، 

ا من الفاحتة، اجلهر بالبسملة جزآن، مقلوب األمساء واألنساب جملد، جزء اليمني مع الشاهد، أمساء املدلسني، كتاب البسملة وأ
اقتضاء العلم العمل تقييد العلم ثالثة أجزاء، القول يف النجوم جزء، رواية الصحابة عن تابعي جزء، صالة التسبيح جزء، مسند نعيم 

  .شك، إجازة املعدوم واهول جزء، ما فيه ستة تابعيون جزءبن محاد جزء، النهي عن صوم يوم ال

معجم الرواة عن شعبة مثانية أجزاء، املؤتلف واملختلف أربعة وعشرون : وقد سرد ابن النجار أمساء تواليف اخلطيب، وزاد أيضاً له
ء، طرق قبض العلم ثالثة أجزاء، غسل جزءاً، حديث حممد بن سوقة أربعة أجزاء، املسلسالت ثالثة أجزاء، الرباعيات ثالثة أجزا

  .اجلمعة ثالثة أجزاء، اإلجازة للمجهول

  .أنشدين أبو احلسني احلافظ، أنشدنا جعفر بن منري، أنشدنا السلفي لنفسه

  ألذّ من الصبا الغض الرطيب  ابن ثابٍت الخطيب تصانيف

 رياضاً للفتى اليقظ اللّبيب  يراها إذ رواها من حواها

 الحافظ الفطن األريب بقلب   ما قد صاغ منهاحسن ويأخذ

 يوازي كتبها بل أي طيب  فأية راحٍة ونعيم عيٍش

  .رواها السمعاين يف تارخيه، عن حيىي بن سعدون، عن السلفي

نا أبو بكر أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا أبو منصور القزاز، أخرب: أخربنا أبو الغنائم املسلم بن حممد، ومؤمل بن حممد كتابة قاال
اخلطيب، أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد األهوازي، أخربنا حممد بن جعفر املطريي، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا زكريا بن حيىي بن 
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ليس : أيب زائدة، عن عبيد اهللا بن عمر، عن أسامة بن زيد، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  . والرقيق زكاة، إال أن يف الرقيق صدقة الفطريف اخليل

أخربنا علي بن القاسم الشاهد من حفظه، حدثنا أبو روق اهلزاين، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي سنة سبع : قال اخلطيب: وبه
لم يف سفر، وكان كانت أم سليم مع نسوة من نساء النيب صلى اهللا عليه وس: وأربعني ومئتني، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن أنس قال

  .رويداً يا أجنشة سوقك بالقوارير: أجنشة، فناداه النيب صلى اهللا عليه وسلم: حاديهم يقال له

  : قال أبو اخلطاب بن اجلراح املقرئ يرثي اخلطيب بأبيات منها

 الناس في تصنيفه الكتبا وأعجز  فاق الخطيب الورى صدقاً ومعرفةً

    

 ونفى التّدليس والكذبا بوضعه  الشريعة من غاٍو يدنّسها حمى

 مخلصاً للّه محتسبا تاريخه  محاسن بغداد فأودعها جلى

 الهوى وأزال الشّك والريبا عن  وقال في النّاس بالقسطاط منحرفاً

 ركام تسح الواكف السربا جون  ثراك أبا بكٍر على ظمٍأ سقى

 اقترباتحقّق وعد اللّه و إذا  ونلت فوزاً ورضواناً ومغفرةً

 شانيك باألوزار محتقباً وباء  أحمد بن علي طبت مضطجعاً يا

  : وللخطيب نظم جيد، فروى املبارك بن الطيوري عنه لنفسه

 من الخلق طراً ذلك القمر حسبي  الخلق عن عيني سوى قمٍر تغيب

  وحاز روحي فما لي عنه مصطبر  في فؤادي قد تملّكه محلّه

 وغاية الحظّ منه للورى نظر  تناولهاأقرب منه في  والشّمس

 من خاطري في خده أثر فصار  تقبيله يوماً مخالسةً وددت

 الفكر فيه أنّه بشر وردد  حليٍم رآه ظنّه ملكاً وكم

  : أنشدنا اخلطيب لنفسه: قال غيث بن علي

 دنياك والمعاد ألمر  إن كنت تبغي الرشاد محضاً

 هوى جامع الفسادال إن  النّفس في هواها فخالف

  : أنشدنا أبو بكر اخلطيب لنفسه: أبو القاسم النسيب

 للذّة وقٍت عجلت فرحا وال  تغبطن أخا الدنيا لزخرفها ال

 بين للخلق قد وضحا وفعله  فالدهر أسرع شيٍء في تقلّبه

 تقلّد سيفاً من به ذبحا وكم  شارٍب عسالً فيه منيته كم
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ن سعيد املنيعي، وأبو الوليد أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن زيدون شاعر األندلس، وأبو سهل محد بن ومات مع اخلطيب حسان ب
ولكيز بأصبهان، وعبد الواحد بن أمحد املليحي، وأبو الغنائم حممد بن علي الدجاجي، وأبو بكر حممد بن أيب اهليثم الترايب مبرو، 

مر بن عبد الرب، وأبو طاهر أمحد ابن حممد العكربي، عن ثالث وسبعني سنة، وهو وأبو علي حممد بن وشاح الزينيب، واحلافظ أبو ع
  .أخو أيب منصور الندمي، وشيخ الشيعة أبو يعلى حممد بن حسن بن محزة الطالكي اجلعفري؛ صهر الشيخ املفيد

  الدربندي

  .يالشيخ اإلمام احلافظ، اجلوال، أبو الوليد، احلسن بن حممد بن علي البلخي الدربند

مسع أبا عبد اهللا حممد بن أمحد غنجار، وحنوه ببخارى، وأبا احلسني بن بشران وطبقته ببغداد، والشيخ العفيف عبد الرمحن بن أيب 
  .نصر، وحنوه بدمشق، وأبا زكريا املزكي، وأبا بكر احلريي بنيسابور، وأبا عمر اهلامشي بالبصرة، وابن نظيف الفراء مبصر

  .ب، وأبو علي احلداد، وأبو عبد اهللا الفراوي، وعبد املنعم بن القشريي، وزاهر الشحامي، وآخرونأبو بكر اخلطي: حدث عنه

مسع ببلخ . مل يكن له كبري معرفة باحلديث. رحل من خبارى إىل إسكندرية، وهو مكثر صدوق، لكنه رديء اخلط: قال ابن النجار
ي، وراة من القاضي أيب منصور األزدي، وبإستراباذ من بندار بن حممد، من علي ابن أمحد اخلزاعي، وبنيسابور من أيب زكريا املزك

  .وبالبصرة من القاضي أيب عمر اهلامشي، ومبصر من أيب عبد اهللا بن نظيف

  .طوف أبو الوليد البالد، وحصل األسانيد والغرائب: وقال عبد الغافر يف تارخيه

  .ةمات بسمرقند يف رمضان سنة ست ومخسني وأربع مئ: قلت

  .أبو الوليد الدربندي الصويف احملدث، من املشايخ اجلوالني يف احلديث: قال عبد الغافر يف السياق

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح البزاز، أخربنا زاهر، أخربنا أبو الوليد احلسن بن حممد، أخربنا أبو القاسم حسن بن حممد 
ور، حدثنا املقدام بن داود، حدثنا علي ابن معبد، حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن عمرو بن األنباري، أخربنا حممد بن أمحد بن املس

والذي نفسي بيده لتأمرن : أيب عمرو، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األشهلي، عن حذيفة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ن عنده، مث لتدعنه، فال يستجيب لكمباملعروف وتنهون عن املنكر، أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عذاباً م

  ابن عليك

  .الشيخ اإلمام الفاضل، أبو القاسم؛ علي بن عبد الرمحن بن احلسن ابن عليك النيسابوري

  .نزل أصبهان مدة، وحدث ا وبأذربيجان وبغداد. من أوالد املشايخ، كثري األسفار

    

أيب نعيم عبد امللك اإلسفراييين، وأيب عبد اهللا احلاكم، ومحزة املهليب، أيب احلسني اخلفاف، وحممد بن احلسني العلوي، و: حدث عن
  .وعبد الرمحن بن أيب إسحاق املزكي

وسعيد بن أيب الرجاء، وأبو بكر حممد بن عبد الباقي، وأبو سعد أمحد بن حممد بن . كان صدوقاً: أبو بكر اخلطيب، وقال: وعنه
  .د بن عمر الناتاين املقرئ، شيخ للسلفي، وآخرونالبغدادي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأمح
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  .مسع منه ابن ماكوال، واملؤمتن الساجي: قال ابن نقطة

  .قدم علينا تفليس، وحدثنا عن اخلفاف، وا تويف: وقال الناتاين

ت حممد بن أيب ومسع. وكان سيء الرأي فيه. كتبت عنه، وله مساع، وألبيه حفظ: قلت إلمساعيل بن حممد، فقال: قال السمعاين
كان أبو القاسم بن عليك على أوقاف اجلامع بأصبهان، فحوسب، فانكسر عليه مال، وكان للوقف دكان : نصر اللفتواين يقول

  .نرى اجلامع أكل احلالوة: حلواين أخذ من ساكنها حالوةً كبرية، فكانوا يضحكون، ويقولون

ا مسعت فيه إال خرياً، وكان أبوه حمدثاً، وما مسعت قدحاً يف مساعاته، كان فاضالً، م: وسألت أبا سعد بن البغدادي عنه، فقال
  .وكتب عنه اجلم الغفري مسند أيب عوانة، إال أنه كان أشعرياً

  .أجاز البن ناصر احلافظ، ومات يف رجب، سنة مثان وستني وأربع مئة: قلت

  أبو الفرج الجريري

من أوالد .  حممد بن علي بن حممد بن عبد احلميد البجلي، اجلريري، اهلمذاينالشيخ اجلليل، املأمون، الصدر، أبو الفرج علي بن
  .جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

حدث بسنن أيب داود، عن أيب بكر بن الل، وحدث عن أبيه، وأمحد بن تركان، وأمحد بن عبد الرمحن الشريازي احلافظ، وعبد 
 عبدان، وأيب القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف، وحممد بن احلسني بن يوسف الرمحن بن عمر بن أيب الليث، وعلي بن أمحد بن
  .الصنعاين، وأمحد بن علي بن عمشليق اجلعفري

  .وكان أحد تناء بلدنا. وكان ثقةً، عدالً، من بيت اإلمارة والعلم: قال. مسعت منه عامة ما مر له: قال شريويه

  .ل، وأمحد بن سعد العجلي، ومجاعةوحدث عنه هبة اهللا بن أخت الطوي: قلت

  .ولدت سنة سبع ومثانني وثالث مئة: تويف يف ثامن وعشرين رمضان، سنة مثان وستني وأربع مئة، ومسعته يقول: قال شريويه

  عبد الحق

  .ابن حممد بن هارون، اإلمام، شيخ املالكية، أبو حممد السهمي الصقلي

  .وأبا ذر اهلروي. ان الفاسي، واألجدايب، وحج، فلقي عبد الوهاب؛ صاحب التلقنيتفقه على أيب بكر بن عبد الرمحن، وأيب عمر

  .وكتاب ذيب الطالب، وألف عقيدة، وخترج به أئمة. النكت والفروق ملسائل املدونة: وله كتب منها

  .مات باإلسكندرية، سنة ست وستني وأربع مئة

وهو موصوف بالذكاء وحسن التصنيف، وله استدراك على خمتصر . وباحثهوقد حج مرات، وناظر مبكة أبا املعايل إمام احلرمني، 
  .وكان قرشياً من بين سهم. الرباذعي وخرج له عدة تالمذة

  عائشة بنت حسن
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  .حملة هناك: ووركان. ابن إبراهيم، الواعظة، العاملة، املسندة، أم الفتح األصبهانية، الوركانية

ومن عبد الواحد بن شاه، . ومسعت من حممد بن جشنس الراوي عن ابن صاعد.  خبطهاكتبت اإلمالء عن أيب عبد اهللا بن مندة
  .ومجاعة

  .احلسني بن عبد امللك اخلالل، وسعيد بن أيب الرجاء، وإمساعيل بن حممد احلافظ: روى عنها

وهي أول من . يل ابن مندة عنهامرأة صاحلة، عاملة، تعظ النساء، وكتبت أما: سألت احلافظ إمساعيل عنها، فقال: قال ابن السمعاين
  .مسعت منها احلديث، بعثين أيب إليها، وكانت زاهدةً

بقيت إىل سنة ست وستني وأربع . وروى عنها أيضاً حممد بن محد الكربييت، وإمساعيل احلمامي املعمر، فكان خامتة أصحاا: قلت
  .مئة

  صردربعر

صاحب بالغة . ويلقب بصربعر. بن علي بن الفضل البغدادي، الكاتبالشاعر املفلق، أديب وقته، أبو منصور، علي بن احلسن 
  .وجزالة ورقة وحالوة، وباع أطول يف األدب

  .مسع أبا احلسني بن بشران، وأبا احلسن بن احلمامي

  .أبو سعد الزوزين، وعلي بن عبد السالم، وفاطمة بنت اخلربي: وعنه

  .أنت صردر ال صربعر: لهكان نظام امللك يقول : قال ابن عبد السالم الكاتب

  .مل يك يف املتأخرين أرق طبعاً منه، مع جزالة وبالغة. مدح اخلليفة القائم ووزيره أبا القاسم بن املسلمة: قال ابن النجار

  .هو أشعر من مهيار: وقال بعض األدباء

    

وقع به . ل، سنة مخس وستني وأربع مئةتقطر به فرسه، فهلك يف ربيع األو. وخلط يف دينه. ظلم أهل شهرابان، وسعى م: وقيل
  .الفرس يف زبية لألسد، فهلكا معاً

  .إمنا أبوه لقب بصربعر لبخله: وقيل

  ابن السمناني

القاضي العالمة، أبو احلسني؛ أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممود بن أعني احلنفي، ولد القاضي الكبري 
  .ذكرنا والده يف الطبقة املاضية. مناينشيخ األشعرية أيب جعفر الس

  .384وهذا ولد بسمنان يف سنة 

  .وكان ثقةً صدوقاً، حسن األخالق، كبري القدر، وافر اجلاللة

  .تفقه على أبيه أليب حنيفة، وأخذ عنه علم الكالم، وكان معه ملا ويل قضاء حلب، سنة سبع وأربع مئة

  .يل بن هشام الصرصري، وأيب أمحد الفرضي، وابن الصلت اربومسع من احلسن بن احلسني النوخبيت، وإمساع
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  .كتبت عنه، وكان صدوقاً: قال اخلطيب

وتزوج بابنته قاضي القضاة أبو عبد اهللا الدامغاين، . أبو منصور القزاز، وحيىي بن الطراح، وأبو البدر الكرخي: حدث عنه: قلت
  .واستنابه يف القضاء

وكان يدري . ، سنة ست وستني وأربع مئة، وحضره الكبار وأرباب الدولة، ودفن بداره مدة، مث نقلتويف ببغداد يف مجادى األوىل
  .العقليات

  ابن القطان

  .شيخ املالكية، أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى بن هالل القرطيب

بن القطان لسنه وتفننه، ويفوقه دارت عليه وعلى ابن عتاب الفتيا بقرطبة، وكان بينهما منافسة، وكان حممد بن عتاب يقدم على ا
  .ابن القطان ببيانه وقوة حفظه وجودة انبساطه

  .تفقه بأيب حممد بن دحون، وابن حوبيل، وابن الشقاق

  .ومسع من يونس بن عبد اهللا القاضي

 املنكر، ويكره كان ابن القطان أحفظ الناس للمدونة واملستخرجة وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي، وكان ينكر: قال ابن حيان
: قال. ابن مالك، وابن الطالع، وابن دمحني، وابن رزق: تفقه أهل قرطبة بأيب عمر منهم. وكان أبوه ولياً هللا من الزهاد. املالهي

  .وتويف يف ذي القعدة، سنة ستني وأربع مئة

  القائم

ن األمري إسحاق بن املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد العباسي أمري املؤمنني، القائم بأمر اهللا، أبو جعفر عبد اهللا بن القادر باهللا أمحد اب
  .البغدادي

  .مولده يف سنة إحدى وتسعني وثالث مئة

وقد مر ذكره استطراداً بعد العشرين والثالث مئة، وأنه كان مجيالً وسيماً أبيض . قطر الندى: وأمه أرمنية تسمى بدر الدجى، وقيل
بويع سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة، وأنه نكب سنة مخسني يف كائنة البساسريي، ففر إىل حبمرة، ذا دين وخري وبر وعلم وعدل، 

الربية يف ذمام أمري للعرب، مث عاد إىل خالفته بعد عام مة السلطان طغرلبك، وأزيلت خطبة خليفة مصر املستنصر باهللا من العراق، 
 إىل رب العاملني مستعدياً على من ظلمه، ونفذ ا إىل البيت احلرام، فنفعت، وملا أن فر القائم إىل الربية، رفع قصةً. وقتل البساسريي

فكذلك ينبغي لكل من قهر وبغي عليه أن يستغيث باهللا تعاىل، وإن صرب وغفر، فإن يف اهللا . وأخذ اهللا بيده، ورده إىل مقر عزه
  .كفايةً ووقايةً

 عليه ماشرا، فافتصد ونام، فانفجر فصاده، وخرج دم كثري، وضعف، ظهر. وكان أبيض وسيماً، عاملاً مهيباً، فيه دين وعدل
  .وخارت قواه

إنه مل يسترد شيئاً مما ب من قصره، وال عاقب من آذاه، : وكان ذا حظ من تعبد وصيام وجد، ملا أن أعيد إىل خالفته قيل
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  .سنةوكان تاركاً للمالهي رمحه اهللا وكانت خالفته مخساً وأربعني . واحتسب وصرب

  .وعاش ستاً وسبعني سنة، وبويع بعده ابن ابنه املقتدي باهللا. وغسله شيخ احلنابلة أبو جعفر بن أيب موسى اهلامشي

  .ووزر للقائم أبو طالب حممد بن أيوب، وأبو الفتح بن دارست، وأبو القاسم بن املسلمة، وأبو نصر بن جهري

    

جالل الدولة باع من ثيابه امللبوسة ببغداد، وقل ما بيده، وخلت داره من حاجب وكان ملك بين بويه يف خالفته ضعيفاً، حبيث إن 
وفراش، وقطعت النوبة على بابه لذهاب الطبالني، وثار عليه جنده، مث كاشروا له رمحةً، مث جرت فتنة البساسريي، مث بدت الدولة 

ومات جالل الدولة سنة . وفعلوا القبائح وهم تركمان السلجوقية، وأول ما ملكوا خراسان، مث اجلبل، وعسفوا وبوا وقتلوا، 
ودخل أبو كاليجار بغداد، وتعاظم، ومل يرض . وخلف أوالداً.  وله نيف ومخسون سنة، وكان على ذنوبه يعتقد يف الصلحاء435

ومات أبو . أوقاتإال بضرب الطبل له يف أوقات الصلوات اخلمس، وكان جدهم عضد الدولة مع علو شأنه مل تضرب له إال ثالثة 
كاليجار سنة أربعني، فويل امللك بعده ولده امللك الرحيم أبو نصر بن السلطان أيب كاليجار بن سلطان الدولة بن اء الدولة بن 

  .عضد الدولة

.  مبيناًوفيها غزا ينال السلجوقي أخو طغرلبك جبيوشه، ووغل يف بالد الروم، وغنم ما ال يعرب عنه، وكانت غزوةً مشهودةً وفتحاً

فهذا هو أول استيالء آل سلجوق ملوك الروم على الروم، ويف هذا احلني خطب متويل القريوان املعز بن باديس للقائم بأمر اهللا، 
  .وقطع خطبة العبيدية، فبعثوا من حاربه، فتمت فصول طويلة

ف من القتل واجلراح، وندب أبو حممد بن  عملت ببغداد مآمت عاشوراء، فجرت فتنة بني السنة والشيعة تفوت الوص441ويف سنة 
مىت ويل ابن النسوي أحرقنا األسواق، : النسوي لشحنكية بغداد، فثارت العامة كلهم، واصطلح السنة والشيعة، وتوادوا وصاحوا

ومات . وكان الرخاء ببغداد حبيث إنه أبيع الكر بسبعة دنانري. وترحم أهل الكرخ على الصحابة، وهذا شيء مل يعهد. ونزحنا
صاحب املوصل معتمد الدولة أبو املنيع، مث بعد سنة فسد ما بني السنة والشيعة، وعملت الشيعة سوراً على الكرخ، وكتبوا عليه 

مث وقع القتال والنهب، وقويت السنة، وفعلوا العظائم، ونبشت قبور، . حممد وعلي خري البشر، فمن أىب فقد كفر: بالذهب
وأخذ طغرلبك أصبهان، . شي واجلذوعي، وقتل مدرس احلنفية السرخسي، وعجزت الدولة عنهموأحرقت عظام العوين والنا

  .واقتتل املغاربة وجيش مصر، فقتل من املغاربة ثالثون ألفاً. وجعلها دار ملكه

ساء نظارة،  هاجت السنة على أهل الكرخ، وأحرقوا، وقتلوا، وهلك يومئذ يف الزمحة نيف وأربعون نفساً، أكثرهم ن444ويف سنة 
وجرت حروب كثرية بني جيش خراسان وبني الغز على امللك، وحاصر امللك الرحيم والبساسريي البصرة، وأخذها من ولد أيب 

مل يبق فيها إال حنو ألف نفس، : كاليجار، مث استوىل عسكر امللك الرحيم على شرياز بعد حصار طويل، وقحط وبالء، حىت قيل
  .راع، وهلا أحد عشر باباًودور سورها اثنا عشر ألف ذ

 قبض طغرلبك على امللك الرحيم، وانقضت أيام بين بويه، وكان فيها دخول طغرلبك بغداد، وكان يوماً مشهوداً 447ويف سنة 
 عهد ومات ذخرية الدين حممد بن اخلليفة ويل. بني يديه مثانية عشر فيالً، مظهراً أنه حيج، ويغزو الشام ومصر، ويزيل الدولة العبيدية

ووقعت . أبيه، وخلف ولداً طفالً وهو املقتدي، وعاثت جيوش طغرلبك بالقرى، حبيث ألبيع الثور بعشرة دراهم، واحلمار بدرمهني
  .وتزوج اخلليفة ببنت طغرلبك على مئة ألف دينار. الفتنة ببغداد بني احلنابلة والشافعية
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وبعض القرى للمستنصر العبيدي، وكان القحط عظيماً مبصر ويف سنة مثان مبدأ فتنة البساسريي، وخطب بالكوفة وواسط 
  .وباألندلس، وما عهد قحط وال وباء مثله بقرطبة، حىت بقيت املساجد مغلقة بال مصل، ومسي عام اجلوع الكبري

 املفرط وفيها كان اجلوع. ملك املشرق واملغرب: ويف سنة تسع أخذ طغرلبك املوصل، وسلمها إىل أخيه ينال، وكتب يف ألقابه
  .هلك مبا وراء النهر ألف ألف وست مئة ألف: ببغداد والفناء، وكذلك ببخارى ومسرقند حىت يقال

    

ويف سنة مخسني أخذ البساسريي بغداد كما قدمنا، وخطب لصاحب مصر، فأقبل يف أربع مئة فارس يف وهن وضعف ومعه قريش 
واشتغل طغرلبك حبرب أخيه، فمالت العامة إىل . ، وهدما قلعتهاأمري العرب يف مئيت فارس بعد أن حاصرا املوصل، وأخذاها

البساسريي ملا فعلت م الغز، وفرحت به الرافضة، فحضر اهلمذاين عند رئيس الرؤساء الوزير، واستأذنه يف احلرب، وضمن له قتل 
 باهلامشيني واخلدم والعوام إىل احللبة، وكان رأي عميد العراق املطاولة رجاء جندة طغرلبك، فربز اهلمذاين. البساسريي، فأذن له

فتقهقر البساسريي، واستجرهم، مث كر عليهم، فهربوا، وقتل عدة، وب باب األزج، وأغلق الوزير عليهم، ولطم العميد كيف 
الصريخ وب استبد الوزير باألمر وال معرفة له باحلرب، فطلب اخلليفة العميد، وأمره بالقتال على سور احلرمي، فلم يرعهم إال 

احلرمي، ودخلوا من باب النوىب، فركب اخلليفة وعلى كتفه الربدة، وبيده السيف، وحوله عدد، فرجع حنو العميد، فوجده قد 
قد أنالك اهللا : فدنا، فقال. إن أمري املؤمنني يستدنيك: يا علم الدين: استأمن إىل قريش، فصعد املنظرة، فصاح رئيس الرؤساء بقريش

وخلع قلنسوته، . نعم: قال. لها أحد، أمري املؤمنني يستذم منك على نفسه وأصحابه بذمام اهللا ورسوله وذمام العربرتبةً مل ين
مث اتفقا على . ال: أختالف ما تقرر بيننا ؟ قال: فأعطاها اخلليفة، وأعطى الوزير خمصرته، فرتال إليه، وذهبا معه، فبعث إليه البساسريي

أنت قدرت فما عفوت، وركبت القبيح مع : قال. العفو عند القدرة: قال. مرحباً مبهلك الدول:  قالتسليم الوزير، فلما أتاه؛
ومحل قريش اخلليفة إىل خميمه، وسلم زوجته إىل ابن جردة، وبت دور اخلالفة، فسلم . ؟!أطفايل، فكيف أعفو وأنا رب سيف 

 إىل احلديثة، وسار حاشية اخلليفة على محية إىل طغرلبك، وشكى قريش اخلليفة إىل ابن عمه مهارش بن جملي، فسار به يف هودج
  .وال ريب أن اهللا لطف بالقائم لدينه. اخلليفة الربد، فبعث إليه متويل األنبار جبةً وحلافاً

حىت دخلت إىل اخلزانة، فأعطوين عدة قصص، : مسعت األستاذ حممد بن علي بن عامر قال: حكى احملدث أبو احلسن بن عبد السالم
فأمر بأخذ الرقاع، : قال. وكان القائم ينظر، ومل أدر. لو كان اخلليفة أخي لضجر مين، وألقيتها يف الربكة: امتأل كمي، فقلت

ما أطلقنا شيئاً من أموالنا بل حنن : فاعتذرت، فقال: مل فعلت هذا ؟ قال! يا عامي : فنشرت يف الشمس، مث وقع على اجلميع، وقال
  .خزام

مث بعد أيام أخرج الوزير مقيداً عليه . ن البساسريي السرية، ووصل الفقهاء، ومل يتعصب للشيعة، ورتب ألم اخلليفة راتباًنعم، وأحس
آل عمران فبصق يف وجهه أهل الرفض فاألمر هللا مث صلب، " قُِل اللَّهم ماِلك املُلِْك: "طرطور، ويف رقبته قالدة جلود وهو يقرأ

، فمات ليومه، وقتلوا العميد أيضاً، وهو الذي بىن رباط شيخ الشيوخ، مث سار البساسريي، فحكم على وجعل يف فكيه كلوبان
البصرة وواسط، وخطب ا للمستنصر، ولكن قطع املستنصر مكاتبته، خوفه وزيره أبو الفرج ابن أخي الوزير املغريب، وكان قد 

  .حال فناله من املصريني حنو ألف ألف ديناروبكل . هرب من البساسريي، فذم أفعاله، وخوف من عواقبه

  . زوج القائم بنته بطغرلبك بعد استعفاء وكره، وغرقت بغداد؛ وبلغ املاء أحداً وعشرين ذراعا454ًويف سنة 
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 قبض السلطان ألب آرسالن على وزيره عميد امللك الكندري، واستوزر نظام امللك، وكان املصاف بالري بني ألب 456ويف سنة 
وأنشئت مدينة جباية، بناها الناصر بن . ن وقرابته قتلمش، فقتل قتلمش، وندم السلطان، وعمل عزاءه، مث سار يغزو الرومآرسال

  .علناس، وكانت مرعى للدواب

ويف سنة مثان أنشئت نظامية بغداد، وسلطن ألب آرسالن ابنه ملكشاه، وجعله ويل عهده، وسار إليه مسلم بن قريش بن بدران 
  .وصل، فأقطعه هيت وحربا، وبنوا على قرب أيب حنيفة قبة عظيمةصاحب امل

 احترق جامع دمشق كله ودار السلطنة اليت باخلضراء، وذهبت حماسن اجلامع وزخرفته اليت تضرب ا األمثال، من 461ويف سنة 
  .حرب وقع بني جيش مصر وجيش العراق

    

مبنبج، فاستباحها، وأسرع الكرة للغالء، أبيع يف عسكره رطل اخلبز،  أقبل طاغية الروم يف جيش جلب، حىت أناخ 62ويف سنة 
من : فخرجت امرأة بالقاهرة بيدها مد جوهر فقالت: بدينار، وكان مبصر الغالء املفرط وهي النوبة اليت قال فيها صاحب املرآة

فما كان له من يأخذه، وكاد اخلراب أن . يدهما نفعين وقت احلاجة، فال أر: يأخذه مبد قمح ؟ فما التفت إليها أحد، فرمته، وقالت
يشمل اإلقليم، حىت بيع كلب خبمسة دنانري واهلر بثالثة، وبلغ مثن اإلردب مئة دينار، وأكل الناس بعضهم بعضاً، وتشتت أهل مصر 

  .يف البالد

  . كانت امللحمة العظمى بني اإلسالم والنصارى63ويف سنة 

وكان السلطان ألب آرسالن خبوي، فبلغه . يت ألف، وقصد اإلسالم، ووصل إىل بالد خالطخرج أرمانوس يف مئ: قال ابن األثري
فوقعت . أنا ألتقيهم، فإن سلمت فبنعمة اهللا، وإن قتلت فملكشاه ويل عهدي: كثرة العدو، وهو يف مخسة عشر ألف فارس، فقال

ال هدنة إال :  بعث السلطان يطلب اهلدنة، فقال أرمانوسطالئعه على طالئعهم، فانكسر العدو، وأسر مقدمهم، فلما التقى اجلمعان؛
إنك تقاتل عن دين وعد اهللا بنصره وإظهاره على األديان، فأرجو أن يكون : فانزعج السلطان، فقال له إمامه أبو نصر. ببذل الري

لمجاهدين، فصلى به، وبكى اهللا قد كتب بامسك هذا الفتح، والقهم يوم اجلمعة والساعة يكون اخلطباء على املنابر يدعون ل
من أراد أن ينصرف فلينصرف، فما مث سلطان يأمر وال ينهى، ورمى القوس، وسل : السلطان، وبكى الناس، ودعا، وأمنوا، وقال

مث محل، فلما الطخ العدو، . إن قتلت فهذا كفين: السيف، وعقد بيده ذنب فرسه، وفعل اجلند كذلك، ولبس البياض، وحتنط، وقال
عفر وجهه يف التراب، وأكثر التضرع، مث ركب، وحصل املسلمون يف الوسط، فقتلوا يف الروم كيف شاؤوا، ونزل النصر، ترجل، و

ال توبخ، وافعل : أمل أسألك اهلدنة ؟ قال: وتطايرت الرؤوس، وأسر ملك الروم، وأحضر بني يدي السلطان، فضربه باملقرعة، وقال
تقتلين أو تشهرين يف بالدك، والثالثة بعيدة، : فما تظن يب ؟ قال: قال. أفعل القبيح:  ؟ قالما كنت تفعل لو أسرتين: قال. ما تريد

ففك نفسه بألف ألف دينار ومخس مئة ألف دينار وبكل أسري يف مملكته، . ما عزمت على غريها: قال. أن تعفو، وتأخذ األموال
 ا، وأطلق له عدة بطارقة، وهادنه مخسني سنة، وشيعه، وأما فرتله يف خيمة، وخلع عليه، وبعث له عشرة آالف دينار يتجهز

ومضى أرمانوس، فبلغه ذهاب ملكه، فترهب، ولبس الصوف، ومجع ما قدر عليه من الذهب، فكان حنو . جيشه، فملكوا ميخائيل
  .ثالث مئة ألف دينار، فبعثها، واعتذر

  .وفيها متلك الشام أتسز اخلوارزمي، وبدع وأفسد، وعثر الرعية
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وفيها اختلف جيش مصر، وحتاربوا مرات، وقويت األتراك، وقتل خلق من عرب مصر، .  قتل السلطان ألب آرسالن65ويف سنة 
  .واضمحل دست املستنصر، وذاق ذالً وحاجة، وبالغ يف إهانته ناصر الدولة احلمداين، وعظم، وجرت أمور مزعجة

حىت . إن املاء بلغ ثالثني ذراعاً: ني، وهلك خلق ال حيصون حىت لقيل غرقت بغداد، وأقيمت اجلمعة يف السفن مرت66ويف سنة 
  .وادمت مئة ألف دار، وبقيت بغداد ملقةً واحدة: لقال سبط ابن اجلوزي

 بعث املستنصر إىل ساحل الشام إىل بدر اجلمايل ليغيثه، فسار من عكا يف البحر زمن الشتاء، وخاطر، وهجم مصر 67ويف سنة 
املستنصر أمري اجليوش، فلما كان يف الليل، بعث إىل كل أمري من أعيان األمراء طائفةً أتوه برأسه، وأخذ أمواهلم إىل قصر بغتةً، ومساه 

املستنصر، وأضاءت حاله، وسار إىل اإلسكندرية، فحاصرها مدةً، وأخذها، وقتل طائفةً استولوا، وسار إىل دمياط، ففعل كذلك، 
ثالثة أيام اثين عشر ألفاً، وب وبدع، فتجمعوا له بالصعيد يف ستني ألفاً من بني فارس وراجل، وسار إىل الصعيد، فقتل به يف 

مث التقوا ثانيةً، ونصر عليهم، ووقع ببغداد حريق مل يسمع . فبيتهم ليالً، فهزمهم، وقتل خلق كثري، وغرق مثلهم، وغنمت أمواهلم
  .مبثله، وذهب األموال

  : عبان سنة سبع وستني وأربع مئة، وبايعوا حفيده، فنذكره استطراداًومات القائم بأمر اهللا يف ش

  المقتدي

اخلليفة املقتدي بأمر اهللا، أبو القاسم، عبيد اهللا بن ذخرية الدين حممد ابن القائم بأمر اهللا عبد اهللا بن القادر باهللا أمحد بن إسحاق بن 
  .املقتدر العباسي

    

 وهو ابن عشرين سنة سوى أشهر، وأمه أرجوان أم ولد، بقيت بعده 467ث عشر شعبان سنة تسلم اخلالفة بعهد من جده يوم ثال
  .دهراً، رأت ابن ابن ابنها املسترشد خليفة

أمر بنفي اخلواطئ والقينات، وأن ال يدخل أحد احلمام إال مبئزر، وأخرب أبراج احلمام، وفيه . وكان حسن السرية، وافر احلرمة
  .وكان ملكشاه قد صمم على إخراجه من بغداد، فحار، والتجأ إىل اهللا، فدفع عنه، وهلك ملكشاه. و مهةديانة وجنابة وقوة وعل

  .ولد بعد موت أبيه بأشهر، وكان يف اعتقال القائم نوبة البساسريي صغرياً، فأخفي، ومحله ابن احمللبان إىل حران

  .وزر له فخر الدولة ابن جهري بوصية من جده

تسز الذي أخذ دمشق إىل مصر، وحاصرها، وكاد أن ميلكها، فتضرع أهلها إىل اهللا، فترحل بال سبب، ونازل  سار أ469ويف سنة 
  .القدس، مث أخذها، وقتل ثالثة آالف، وذبح القاضي والشهود صرباً، وعسف

  .لناسكسره مبصر أمري اجليوش، فرد وقد قتل أخوه، وقطعت يد أخيه اآلخر، فسر ا: وقال أبو يعلى بن القالنسي

وكانت الفتنة الصعبة بني احلنبلية والقشريية بسبب االعتقاد، وقتل بينهم مجاعة، وعظم البالء، وتشفت م الروافض، وحاصر 
  .وعزل ابن جهري الوزير لشده من احلنابلة. دمشق املصريون مرتني

  .به الناس أقبل تاج الدولة تتش أخو ملكشاه، فاستوىل على دمشق، وقتل أتسز، وأح471ويف سنة 

 مات صاحب اليمن أبو احلسن علي بن أمحد الصليحي، وكانت دولته حنواً من عشرين سنة، وكان على دين العبيدية، 73ويف سنة 
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  .وكان أبوه من قضاة اليمن، له سرية يف تارخيي الكبري. حتيل إىل أن متلك مجيع اليمن

  .ورافعوا نظام امللك وزير ملكشاه

إين خدمتك، : اطاً، وأقام عليه مماليكه، وهم ألوف من الترك خبيلهم وسالحهم، وحضر السلطان، مث قالفمد مس: قال ابن األثري
وخدمت أباك وجدك، وقد بلغك أخذي لألموال، وصدقوا، إمنا أصرفها على مثل هؤالء الغلمان وهم لك، ويف الرب والصالت، 

فصفا له السلطان، وأحبه، ومسل سيد الرؤساء أبا احملاسن، الذي . ةومعظم أجرها لك، وكل ما أملكه فبني يديك، وأنا أقنع مبرقع
  .ناوأه

مث سار، فأخذ أنطاكية من الروم، وكان هلا يف أيديهم مئة . ويف هذا القرب متلك سليمان بن قتلمش السلجوقي قونية وآقصرا
ونازل ابن قتلمش . ، فقتل مسلم77سنة وبعث بالبشارة إىل السلطان ملكشاه، مث حتارب هو ومسلم بن قريش يف . وعشرون سنة

  .حلب شهراً مث ترحل

ونازل األذفيش مدينة طليطلة أعواماً، مث كانت امللحمة الكربى باألندلس، وانتصر املسلمون، وأساء أمري املسلمني يوسف بن 
  .تاشفني إىل ابن عباد، وأخذ بالده، وسجنه

  .ترحلوأقبل أمري اجليوش، فنازل دمشق، وضيق على تتش، مث 

وأقبل أخوه السلطان من أصبهان إىل .  التقى تتش وصاحب قونية سليمان، فقتل سليمان، واستوىل تتش على حلب79ويف سنة 
حلب، فأخذها، وهرب منه أخوه، وناب حبلب قسيم الدولة؛ جد نور الدين، فعمرت به، وافتتح السلطان اجلزيرة، وقدم بغداد، 

 منارة القرون، وجلس له املقتدي، وخلع عليه خلع السلطنة، وعلى أمرائه، ونظام امللك يقدمهم وقدم بعده النظام، مث تصيد، وعمل
ويترجم عنهم، مث كان عرس املقتدي على بنت السلطان، ومل يسمع مبثل جهازها وعرسها؛ دخل يف الدعوة أربعون ألف مناً من 

  .السكر

سلطان حممود، ومتلك بعده ابنه جالل الدين، زوج بنت ملكشاه اليت غرم ومات صاحب غزنة واهلند املؤيد إبراهيم بن مسعود بن ال
وسار ملكشاه ليملك مسرقند، وافتتح ما وراء النهر، وتضورت بنت ملكشاه من اطراح . نظام امللك على عرسها ألفي ألف درهم

  .ور وعكا وجبيلاخلليفة هلا، فأذن هلا يف الذهاب إىل أصبهان مع ابنها جعفر، وأقبل جيش مصر فأخذوا ص

  .وفنت السنة والشيعة متتالية ببغداد ال يعرب عنها

واستولت النصارى على سائر جزيرة .  استوىل ابن الصباح؛ رأس اإلمساعيلية على قلعة أصبهان، فهذا أول ظهورهم483ويف سنة 
وافتتح ملكشاه .  وحصدت الفرنجوكانت ملحمة جيان باألندلس بني الفرنج واملسلمني، ونصر اهللا،. صقلية، وهي إقليم كبري

اليمن على يد جنق أمري التركمان، واستباحت خفاجة ركب العراق، فذهب وراءهم عسكر، فقتلوا منهم خلقاً كثرياً، ومل تقم هلم 
  .شوكة بعد

    

صاحب ، مث مات السلطان، فسار من الشام أخوه تتش ليتسلطن، ويف خدمته قسيم الدولة، و86ومات نظام امللك يف سنة 
وقصد املوصل، فعمل . وسار، وأنفق األموال، وأخذ الرحبة مث نصيبني عنوةً، وقتل وعسف. أنطاكية، ومجاعة خطبوا له مبدائنهم

  .معه صاحبها إبراهيم بن قريش مصافاً، فأسر إبراهيم، ومتزق مجعه، وقتل من الفريقني عشرة آالف، وذبح إبراهيم صرباً
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وافتتح ميافارقني وديار بكر وبعض أذربيجان، . مث بعث تتش يطلب من اخلليفة تقليد السلطنة. اروأبيعت من النهب مئة شاة بدين
  .فبادر بركياروق ابن أخيه، فالتقوا، فخامر قسيم الدولة وبوزان، وصارا مع بركياروق، فضعف تتش، ووىل إىل الشام

 وعلم املقتدي على تقليده، مث مات فجأةً من الغد، تغدى ويف أول سنة سبع ومثانني خطب ببغداد للسلطان بركياروق ركن الدولة،
ما هذه األشخاص دخلوا بال إذن ؟ فارتابت، وتغري، وارختت يداه، وسقط، فظنوه : وغسل يديه، وعنده فتاته مشس النهار، فقال

تويف وهو ابن تسع . ر احملرمغشي عليه، فطلبت اجلارية وزيره، ومات، فأخذوا يف البيعة البنه أمحد املستظهر باهللا يف ثامن عش
  .وثالثني سنة، وكان خالفته عشرين سنة، وأخروا دفنه ثالث ليال لكونه مات فجأة

وكان حمباً للعلوم، مكرماً ألهلها، مل يزل يف دولة قاهرة وصولة باهرة، وكان غزير الفضل، : قال. اسم أمه علم: قال ابن النجار
األلسن الفصيحة أنفع من الوجوه الصبيحة، والضمائر الصحيحة . كرماء ألزم من ديون الغرماءوعد ال: كامل العقل، بليغ النثر، فمنه

  .حق الرعية الزم للرعاة، ويقبح بالوالة اإلقبال على السعاة. أبلغ من األلسن الفصيحة

  : ومن نظمه

 عما أروم مريد فحاولني  صفاء العيش مع من ُأحبه أردت

 مهما يريد ُأريد ولكنّه  جتماعهوما اخترت بتّ الشّمل بعد ا

وكان هو خليفة اإلسالم يف زمانه، لكن يزامحه . ويف سنة أربع ومثانني وأربع مئة من دولته جددت قبة النسر، فامسه على القبة
  .صاحب مصر املستنصر وابنه، فكان العبيدي والعباسي مقهورين من وجوه

وحكم . وحكم املغرب إىل تاشفني وابنه. لعراق واملشرق إىل السلجوقيةوكان حكم ا. وكان الدست لوزير مصر أمري اجليوش
  .واألمر كله هللا. اليمن إىل طائفة

  القيرواني

  .العالمة البليغ، أبو علي احلسن بن رشيق الشاعر

  .والرسائل الفائقة. العمدة يف صناعة الشعر، وكتاب األمنوذج: وأليب علي تصانيف منها. كان أبوه من موايل األزد

ولد باملسيلة، وتأدب، وعلمه أبوه الصياغة، فلما قال الشعر رحل إىل القريوان، ومدح ملكها، فلما أخذا العرب، واستباحوها، 
  .مات يف ذي القعدة سنة ست ومخسني: دخل إىل صقلية، وسكن مازر، إىل أن مات سنة ثالث وستني وأربع مئة، ويقال

  .يف اللغة، ذكره ابن خلكانوكتاب الشذوذ . وله كتاب قراضة الذهب

  اإليالقي

  .شيخ الشافعية، أبو الربيع طاهر بن عبد اهللا التركي

  .هي قصبة الشاش: وإيالق

  .كان من كرباء الشافعية بتلك الديار

  .ةوحدث عن أيب نعيم اإلسفراييين، ومجاع. تفقه مبرو على الشيخ أيب بكر القفال، وببخارى على األستاذ أيب عبد اهللا احلليمي
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  .عاش ستاً وتسعني سنة. وله وجه يف املذهب

  .تويف سنة مخس وستني وأربع مئة

  .مل يقع يل حديثه عالياً

  غالب بن عبد اهللا

  .ابن أيب اليمن، العالمة، شيخ القراء والنحاة، أبو متام القيسي، القرطيب، القطيين األصل، نزيل دانية

  .ضيعة جبزيرة ميورقة: وقطينة

  . حممد بن قتيبة، وأيب عمرو الداينقرأ على أيب احلسن

  .ومسع من ابن عبد الرب، ومجاعة

  .وكان قائماً على كتاب سيبويه، رأساً يف معرفته

  .خترج به أئمة مع الزهد والتعفف

  .أراده امللك إقبال الدولة العامري على القضاء، فامتنع

  .عبد العزيز بن شفيع وغريه: تال عليه

  .وله شعر جيد وفضائل

  .ذ اللغة عن صاعدوقد أخ

  .ومسع يف سنة سبع وأربع مئة من حبيب بن أمحد الراوي عن قاسم بن أصبغ. وكان مولده يف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة

  .سنة ست: وقيل: تويف سنة مخس وستني وأربع مئة

  زعيم الملك

  .الوزير الكبري، أبو احلسن، علي بن احلسني بن علي بن عبد الرحيم العراقي

    

بعد هالك أخيه كمال امللك هبة اهللا للسلطان أيب نصر خسرو ابن امللك أيب كاليجار البويهي، يف سنة ثالث وأربعني، فلما أن وزر 
مث إنه هرب إىل . تغلب البساسريي على العراق، سنة مخسني دخل يومئذ وزعيم امللك هذا عن ميينه، وكان حيترمه وخياطبه مبوالنا

  . إىل سنة ست وستني، وكان عمره سبعني سنةالبطائح، وفتر سوقه، وعاش

  محمد بن عتاب

  .ابن حمسن، اإلمام العالمة، احملدث، مفيت قرطبة، أبو عبد اهللا موىل ابن أيب عتاب األندلسي

  .ولد سنة ثالث ومثانني وثالث مئة

وسعيد بن سلمة، وأيب عبد اهللا عبد الرمحن بن أمحد التجييب، وأيب القاسم خلف بن حيىي، وأيب املطرف القنازعي، : وحدث عن
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حممد بن نبات، وعبد الرمحن بن أمحد بن بشر القاضي، ويونس بن مغيث، وأيب أيوب بن عمرون، والقاضي أيب بكر بن واقد، 
  .وعدة

  .ابنه أبو حممد عبد الرمحن بن حممد، وغريه: حدث عنه

قه، ال جيارى يف الوثائق، كتبها عمره، وما أخذ عليها من أحد كان فقيهاً ورعاً عامالً، بصرياً باحلديث وطر: قال خلف بن بشكوال
وكان متفنناً يف العلم، حافظاً لألخبار واألشعار واألمثال، صليباً يف احلق، منقبضاً عن . قرأ فيها أزيد من أربعني مؤلفاً: أجراً، يقال

 شيخ أهل الشورى يف زمانه، وعليه كان مدار الفتوى، وكان. السلطان وأسبابه، متواضعاً، مقتصداً يف ملبسه، يتوىل حوائجه بنفسه
وله اختيارات من أقاويل العلماء، . وددت أين أجنو منها كفافاً: دعي إىل قضاء قرطبة مراراً، فأىب، وكان يهاب الفتوى، ويقول

  .يأخذ ا يف خاصة نفسه

  .اع احلديث دهره، وقيده، فأتقنهكان من جلة العلماء األثبات، وممن عين بالفقه ومس: قال أبو علي الغساين

  .مات يف صفر سنة اثنتني وستني وأربع مئة، وشيعه املعتمد بن عباد

  الصريفيني

اإلمام الثقة اخلطيب، خطيب صرفني، أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن أمحد بن جميب بن امع بن حبر بن معبد، 
  .اجلعديات، عن أيب القاسم بن حبابةبن هزارمرد الصريفيين، راوي كتاب 

مسع ابن حبابة، وابن أخي ميمي الدقاق، وعمر بن إبراهيم الكتاين، وأبا طاهر املخلص، وأمة السالم بنت أمحد بن كامل، واحلافظ 
  .أمحد بن حممد بن دوست العالف، وغريهم

  .واختلف يف نسبه يف تقدمي جميب على جممع

أبو املظفر السمعاين، وهبة اهللا الشريازي، وحممد بن طاهر، وأبو بكر األنصاري، وإمساعيل بن اخلطيب، واحلميدي، و: حدث عنه
  .السمرقندي، وعلي بن سكينة، وعبد الوهاب األمناطي، واحلسني بن علي سبط اخلياط، وحيىي بن علي بن الطراح، وآخرون

ر األصمعي، وكتاب الرب، وكتاب الزهد البن املبارك، ومسع من املخلص النسب للزبري، وكتاب الفتوح، وكتاب املزين، وأخبا
  .وكتاب املزاح للزبري، وأشياء

  .قدم أبو حممد بغداد دفعات، وحدث ا، وكان صدوقاً. عرف والده زارمرد: ذكره اخلطيب، فقال

 وأمجلهم خليقة، وأخلصهم شيخ صاحل خري، صارت إليه الرحلة، ولد ببغداد، وكان أمحد الناس طريقةً،: وقال أبو سعد السمعاين
حكى ابن طاهر أن هبة اهللا بن عبد الوارث كان مصعداً إىل الشام، فدخل صريفني، فرأى . نيةً، وأصفاهم طويةً، مسع منه الكبار

مسعت من ابن حبابة، والكتاين، وأيب طاهر املخلص، : هل مسعت شيئاً ؟ فقال: شيخاً ذا هيئة، قاعداً على باب داره، فسأله
ومن . فتعجب من ذلك، وطالبه باألصول، فخرج له أصوالً عتيقة خبط ابن البقال، وغريه، فقرأ هبة اهللا ما عنده، ونسخ. تهموطبق

  .اخلرب إىل عكربا وبغداد، فرحل الناس إليه

من صفر، سنة ولد ابين عبد اهللا ليلة اجلمعة، خلمس خلون : هو ثقة، له أصول جياد، قرأت خبط والده: قال أبو الفضل بن خريون
  .أربع ومثانني
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  .تويف ابن هزارمرد يف ثالث مجادى اآلخرة، سنة تسع وستني وأربع مئة

أخربنا عبد الوهاب احلافظ، أخربنا عبد : كتب إلينا أبو احلسن بن البخاري، وغريه بكتاب اجلعديات، أن عمر بن حممد أخربهم قال
 أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أخربين أبو األشهب، عن اهللا بن حممد اخلطيب، أخربنا أبو القاسم بن حبابة،

  .هذا مرسل غريب. من قال أنا يف اجلنة، فهو يف النار: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلسن قال

    

ستة مملوكني له عند موته، أخربين عمران بن حصني، أن رجالً أعتق : حدثنا علي، أخربين مبارك بن فضالة، عن احلسن قال: وبه
  .ومل يكن له مال غريهم، فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأقرع بينهم، وأعتق اثنني، وأرق أربعةً

  .واهللا أعلم. إسناده صاحل، وهو نص يف شرعية القرعة يف مثل هذا

  الشيخ األجل

 ابن يوسف البغدادي، سبط اإلمام أيب احلسني أمحد بن عبد اهللا هو الصدر األنبل، الرئيس القدوة، أبو منصور عبد امللك بن حممد
  .وكان يلقب بالشيخ األجل. السوسنجردي

  .مسع جده، وأبا حممد بن البيع، وأمحد بن حممد بن الصلت األهوازي، وأبا عمر بن مهدي

  .ابناه، وأقاربه، وغري واحد: حدث عنه

 الصدقة واإلفضال على العلماء، والنصر ألهل السنة، والقمع ألهل البدع، تويف كان أوحد وقته يف فعل اخلري، ودوام: قال اخلطيب
  .وهو يف عشر السبعني

دفن عند جده ألمه، وحضره مجيع األعيان، وكان صاحلاً، : أرخه ابن خريون، وقال. مات يف احملرم، سنة ستني وأربع مئة: قلت
  .لصلحاءعظيم الصدقة، متعصباً للسنة، قد كفى عامة العلماء وا

  .كان ذا جاه عريض واتصال باخلليفة: قلت

  .رمحه اهللا. مل أر خلقاً قط مثل من حضر جنازته: وقال أيب النرسي

وفيها تويف أمحد بن الفضل الباطرقاين شيخ أصبهان، ومفيت قرطبة أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى بن القطان القرطيب، واملعمر 
مكي النسفي احلنفي مث الشافعي، والواعظة خدجية بنت حممد بن علي الشاهجانية، اليت تروي العالمة أبو علي احلسن بن علي بن 

عن ابن مسعون، واملعمر عبد الدائم بن احلسن اهلاليل احلوراين مث الدمشقي، صاحب عبد الوهاب الكاليب، وشيخ الرافضة أبو جعفر 
  .ن إمساعيل الضيبحممد بن احلسن الطوسي املفسر، ومسند هراة أبو مضمر حملم ب

  أبو جعفر الطوسي

  .شيخ الشيعة، وصاحب التصانيف، أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي الطوسي

مث أخذ الكالم وأصول القوم عن الشيخ املفيد رأس اإلمامية، ولزمه وبرع، وعمل التفسري، وأملى . قدم بغداد، وتفقه أوالً للشافعي
  .خه املفيدأحاديث ونوادر يف جملدين، عامتها عن شي
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  .هالل احلفار، واحلسني بن عبيد اهللا الفحام، والشريف املرتضى، وأمحد بن عبدون، وطائفة: وروى عن

  .ابنه أبو علي: روى عنه

وأعرض عنه احلفاظ لبدعته، وقد أحرقت كتبه عدة نوب يف رحبة جامع القصر، واستتر ملا ظهر عنه من التنقص بالسلف، وكان 
  .رافضة، مث حتول إىل الكوفة، وأقام باملشهد يفقههميسكن بالكرخ، حملة ال

  .ومات يف احملرم سنة ستني وأربع مئة

  .ذكره ابن النجار يف تارخيه. وكان يعد من األذكياء ال األزكياء

ت له ورأي. كتاب ذيب األحكام كبري جداً، وكتاب خمتلف األخبار، وكتاب املفصح يف اإلمامة، وأشياء: وله تصانيف كثرية منها
  .مؤلفاً يف فهرسة كتبهم وأمساء مؤلفيها

  ابن حمدان

األمري الكبري، ناصر الدولة، حسني بن األمري ناصر الدولة وسيفها حسن بن احلسني بن صاحب املوصل ناصر الدولة، أيب حممد 
  .احلسن بن عبد اهللا بن محدان، التغليب

اصر الدولة، فكان شهماً شجاعاً، مقداماً مهيباً، وافر احلشمة، متكن كان أبوه قد عمل نيابة دمشق لصاحب مصر املستنصر، ونشأ ن
وكان عازماً على إقامة الدعوة لبين العباس، فإنه يأت له األسباب، وقهر . مبصر، وتقدم على أمرائها، وجرت له حروب وخطوب

الغتياله وللفتك به إلدكز التركي يف مجاعة، املستنصر، وتركه على برد الديار، وأخذ منه أمواالً ال حتصى، مث يف اآلخر انتدب 
فقتلوه يف سنة مخس وستني وأربع مئة، وكان قد ويل إمرة دمشق أيضاً، وقتل معه أخوه فخر العرب، وطائفة من احلمدانية مبصر، 

  .وكان قد راسل السلطان ألب آرسالن لينجده بعسكر، فأجابه. واضطرب اجليش وماجوا

  حاتم بن محمد

أصله من طرابلس . محن بن حامت، احملدث املتقن، اإلمام الفقيه، أبو القاسم التميمي، الطرابلسي، مث األندلسي القرطيبابن عبد الر
  .الشام

  .مولده يف نصف شعبان، سنة مثان وسبعني وثالث مئة

    

مر بن الفخار، ومحاد عمر بن حسني بن نابل صاحب قاسم بن أصبغ، ومن أيب املطرف بن فطيس القاضي، وحممد بن ع: ومسع من
الزاهد، والفقيه أيب حممد بن الشقاق، وارحتل يف سنة اثنتني وأربع مئة، فلقي اإلمام أبا احلسن القابسي، والزمه، وأكثر عنه، مث حج 

يف سنة ثالث، ومسع من أمحد بن فراس العبقسي، ومسع صحيح مسلم من أيب سعيد السجزي، ومسع من حممد بن سفيان كتاب 
  .يف السبع، مث رجع بعلم جم، وأخذ بطليطلة عن اخلطيب أيب حممد بن عباس، وخلف بن أمحداهلادي 

  .كان شيخنا حامت ممن عين بتقييد العلم وضبطه، ثقةً، كتب الكثري خبطه املليح: قال أبو علي الغساين

. لم وبثه والصرب على ذلك، مع كرب السنكانت كتابته يف اية اإلتقان، ومل يزل مثابراً على محل الع: وقال أبو احلسن بن مغيث
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  .وقد دعي إىل القضاء بقرطبة، فأىب: قال. أخذوا عنه لطول عمره

  .أبو علي، وأبو حممد بن عتاب، وطائفة: حدث عنه: قلت

  .مات يف ذي القعدة، سنة تسع وستني وأربع مئة، عن نيف وتسعني سنة

  ابن يونس

  .و علي، احلسن بن عمر بن حسن بن يونس األصبهاينالشيخ العامل، احلافظ، احملدث، الثقة، أب

  .رحال صدوق، صاحب معرفة

مسع أبا احلسن أمحد بن حممد بن الصلت، وأبا عمر بن مهدي، وهالالً احلفار، وطائفةً ببغداد، وأبا عمر اهلامشي بالبصرة، وعثمان 
  .بن أمحد الربجي، وأبا بكر بن مردويه، ومجاعةً بأصبهان، وكتب الكثري

حممد بن عبد الواحد الدقاق، وحممود بن أمحد بن ماشاذه وأبو سعد، أمحد بن حممد بن ثابت اخلجندي، واملعمر : دث عنهح
  .إمساعيل ابن علي احلمامي، وآخرون

  .تويف يف ذي القعدة، سنة ست وستني وأربع مئة، وهو يف عشر التسعني، رمحه اهللا

  العطار

  . بن إبراهيم بن علي األصبهاين، العطار، مستملي أيب نعيم احلافظاإلمام احلافظ، الثقة، أبو بكر حممد

ارحتل ومسع أبا عمر اهلامشي، وعلي بن القاسم النجاد بالبصرة، وأبا القاسم احلريف، وأبا علي بن شاذان ببغداد، وأبا بكر بن مردويه، 
  .وأبا سعيد حممد بن علي بن عمرو النقاش، وطبقتهما بأصبهان

  .هو حافظ، عظيم الشأن عند أهل بلده، أملى عدة جمالس: لسمعاينقال أبو سعد ا

  .كان من احلفاظ، ميلي من حفظه: وقال الدقاق يف رسالته

  .سعيد بن أيب الرجاء، واحلسني اخلالل، وفاطمة بنت حممد بن البغدادي، وإمساعيل بن علي احلمامي، وعدة: روى عنه: قلت

  .تويف يف صفر، سنة ست وستني وأربع مئة

  الواحدي

اإلمام العالمة، األستاذ، أبو احلسن، علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، صاحب التفسري، وإمام علماء 
  .وأصله من ساوه. التأويل، من أوالد التجار

  .رلزم األستاذ أبا إسحاق الثعليب، وأكثر عنه، وأخذ علم العربية عن أيب احلسن القهندزي الضري

أيب طاهر بن حممش، والقاضي أيب بكر احلريي، وأيب إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الواعظ، وحممد بن إبراهيم املزكي، : ومسع من
  .وعبد الرمحن بن محدان النصروي، وأمحد بن إبراهيم النجار، وخلق

  .خلواريأمحد بن عمر األرغياين، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري، وطائفة أكربهم ا: حدث عنه
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وأليب احلسن كتاب أسباب . وبتلك األمساء مسى الغزايل تواليفه الثالثة يف الفقه. البسيط والوسيط، والوجيز: صنف التفاسري الثالثة
كتاب : وله أيضاً. وكان طويل الباع يف العربية واللغات. الرتول، مروي، وكتاب التحبري يف األمساء احلسىن، وشرح ديوان املتنيب

، وكتاب املغازي، وكتاب اإلغراب يف اإلعراب، وكتاب تفسري النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكتاب نفي التحريف عن الدعوات
  .القرآن الشريف

  .تصدر للتدريس مدة، وعظم شأنه

  .كان منطلق اللسان يف مجاعة من العلماء ما ال ينبغي، وقد كفر من ألف كتاب حقائق التفسري، فهو معذور: وقيل

  .رائقوله شعر 

روى عن األزهري ذيبه . درست اللغة على أيب الفضل أمحد بن حممد بن يوسف العروضي وكان من أبناء التسعني: قال عن نفسه
يف اللغة، وحلق السماع من األصم، وله تصانيف وأخذت التفسري عن الثعليب، والنحو عن أيب احلسن علي بن حممد الضرير وكان 

  .ف النحو وغوامضه، علقت عنه قريباً من مئة جزء يف املشكالت وقرأت القراءات على مجاعةمن أبرع أهل زمانه يف لطائ

    

كان الواحدي حقيقاً بكل احترام وإعظام، لكن كان فيه بسط لسان يف األئمة، وقد مسعت أمحد بن حممد : قال أبو سعد السمعاين
  .إن ذلك تفسري القرآن لكفرته: فسري، ولو قالصنف السلمي كتاب حقائق الت: كان الواحدي يقول: بن بشار يقول

  .الواحدي معذور مأجور: قلت

  .مات بنيسابور يف مجادى اآلخرة، سنة مثان وستني وأربع مئة، وقد شاخ

  : أخوه

  الواحدي

  .الشيخ أبو القاسم، عبد الرمحن بن أمحد الواحدي

  .يمسع أبا طاهر بن حممش، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأبا بكر احلري

  .إمساعيل بن حممد التيمي احلافظ، وعبد اهللا بن الفراوي، وعبد اخلالق بن زاهر الشحامي، وآخرون: حدث عنه

  .وأملى جمالس، وكان ثقةً صادقاً معمراً

  .يقع يل من حديثه يف مشيخة زاهر. مات سنة سبع ومثانني وأربع مئة، وهو من أبناء التسعني

  .ثه بعلووأما أخوه املفسر، فما وقع يل حدي

  البحيري

اإلمام الفقيه، الصاحل، أبو حممد، عبد احلميد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد البحريي، النيسابوري، راوي مسند أيب عوانة، عن 
  .أيب نعيم عبد امللك بن احلسن، قرأه عليه اإلمام أبو املظفر منصور السمعاين

  .بن القشريي، ومجاعةوجيه الشحامي، وأبو األسعد هبة الرمحن : وحدث عنه
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  .مات يف سنة تسع وستني وأربع مئة بنيسابور

أخربنا أمحد بن هبة اهللا الدمشقي، أنبأنا القاسم بن عبد اهللا بن الصفار، أخربنا هبة الرمحن بن عبد الواحد، أخربنا عبد احلميد بن 
افظ سنة ست عشرة وثالث مئة، حدثنا يونس بن عبد الرمحن البحريي، أخربنا عبد امللك بن احلسن، أخربنا يعقوب بن إسحاق احل

االعتصام : بلغنا عن رجال من أهل العلم أم كانوا يقولون: عبد األعلى، أخربنا ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب قال
  .بالسنة جناة، والعلم يقبض قبضاً سريعاً، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك يف ذهاب العلم

  : أخوه

  البحيري

هو الشيخ أبو احلسن، عبد اهللا بن عبد الرمحن البحريي، املزكي، شيخ زاهر الشحامي، ووالد عبد الرمحن بن عبد اهللا البحريي، 
  .املتوىف يف سنة أربعني ومخس مئة

  . بن املزكي، وعدةحممد بن أمحد بن عبدوس، والسيد العلوي، وأيب نعيم األزهري، وأيب عبد اهللا احلاكم، وعبد الرمحن: يروي عن

  .وأملى جمالس

  .ال أعلم مىت تويف، وكان موجوداً يف حدود سنة ستني وأربع مئة

  ابن الحذاء

اإلمام احملدث الصدوق، املتقن، أبو عمر، أمحد بن حممد بن حيىي بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن يعقوب بن داود 
  .القرطيب، ابن احلذاء، موىل بين أمية

  .ن والده احلافظ أيب عبد اهللا ابن احلذاءمكثر ع

عبد اهللا بن حممد بن راشد، وسعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، وأيب القاسم عبد : ندبه أبوه إىل الطلب يف حداثته، فسمع من
  .الرمحن الوهراين، وأدرك م درجة أبيه، وأول مساعه يف سنة ثالث وتسعني وثالث مئة

  .تنة الكربى، وسكن سرقسطة واملرية، مث ويل القضاء بطليطلة وبدانية، مث حتول إىل إشبيلية وقرطبةنزح عن قرطبة يف الف

احلافظ أبو علي الغساين، ومجاعة ممن أعرفهم أو ال أعرفهم، وكذا غالب مشايخ األندلس، ال اعتناء لنا مبعرفتهم، ألن : حدث عنه
  .روايتهم ال تقع لنا

  .كناف، عاملاً، سريع الكتابة، انتهى إليه علو اإلسناد، مع ابن عبد الربوكان حسن األخالق، موطأ األ

  .مات يف ربيع اآلخر سنة سبع وستني وأربع مئة، وله سبع ومثانون سنة، ومشى املعتمد على اهللا يف جنازته

حلسن علي بن احلسن وفيها مات أبو منصور شجاع بن علي املصقلي، والقائم بأمر اهللا، ومجال اإلسالم الداوودي، وأبو ا
  .الباخرزي، مصنف دمية القصر، وعلي بن احلسني بن صصرى بدمشق، وأبو بكر حممد بن علي بن حممد بن موسى اخلياط املقرئ

  ابن سكينة
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  .الشيخ الثقة، أبو عبد اهللا، حممد بن علي بن حسني بن سكينة، األمناطي، البغدادي

  .فارس الغوري، وعدةمسع عبيد اهللا بن أمحد الصيدالين، وحممد بن 

  .قاضي املارستان، وأمحد بن البناء، وإمساعيل بن السمرقندي، وعبد اهللا اليوسفي: وعنه

  .تويف يف ذي القعدة، سنة تسع وستني وأربع مئة، وله مثانون سنة

  المهرواني

ن حممد بن أمحد املهرواين، اهلمذاين، الشيخ اإلمام، الزاهد، العابد، الصادق، بقية املشايخ، أبو القاسم، يوسف بن حممد بن أمحد ب
  .نزيل بغداد، من صوفية رباط الزوزين

    

. مسع أبا أمحد الفرضي، وأبا احلسن بن الصلت، وأبا عمر بن مهدي، وأبا حممد بن البيع، وعلي بن حممد بن بشران، وطبقتهم

  .مل تقع يل، وكان من ثقات النقلةوانتقى عليه أبو بكر اخلطيب مخسة أجزاء مشهورة، وابن خريون ثالثة أجزاء؛ 

أبو بكر قاضي املارستان، ويوسف بن أيوب اهلمذاين، وأبو القاسم إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الرمحن بن حممد : حدث عنه
  .القزاز، وحيىي بن الطراح، وأبو الفضل األموي، وآخرون

  .تسعني، ودفن على باب رباط الزوزين، رمحه اهللامات يف رابع عشر ذي احلجة، سنة مثان وستني وأربع مئة، يف عشر ال

الداراين الدمشقي املالكي، وأول مساعه بداريا يف سنة اثنتني وأربع . وفيها تويف اإلمام أبو العباس أمحد بن منصور بن قبيس الغساين
 اهلراس عن نيف وتسعني وأبو حممد احلسن بن أمحد بن موسى الغندجاين، ومقرئ واسط أبو علي احلسن بن القاسم غالم. مئة

سنة، وأبو الفتح عبد اجلبار بن عبد اهللا بن برزة اجلوهري الواعظ، وأبو نصر عبد الرمحن بن علي التاجر النيسابوري، وشيخ التفسري 
ن عبد أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الواحدي، واإلمام أبو احلسن علي بن احلسني بن جدا العكربي احلنبلي، وأبو القاسم علي ب
الرمحن بن عليك النيسابوري، وأبو الفرج علي بن حممد البجلي اجلريري مذان، واحلافظ أبو احلسن علي بن حممد الزحبي 

اجلرجاين، والعالمة أبو احلسن حممد بن حممد بن عبد اهللا البيضاوي ببغداد، وأبو احلسن حممد بن حممد بن خملد األزدي الواسطي 
ر مكي بن جابار الدينوري، وخطيب مهذان أبو القاسم يوسف بن حممد بن يوسف احملدث، وصاحب ابن البزاز، واحلافظ أبو بك

أيب شريح أبو صاعد يعلى بن هبة اهللا الفضيلي اهلروي، واحملدث اللغوي ناصر بن حممد بن علي البغدادي، التركي األصل، والد 
  .احلسن علي بن حممد بن نصر الدينوري، ابن اللباناحلافظ ابن ناصر، وله إحدى وثالثون سنة، وحمدث غزنة أبو 

  الهمذاني

  .اإلمام احملدث األوحد، اخلطيب، أبو القاسم، يوسف بن حممد ابن يوسف بن حسن اهلمذاين، خطيب مهذان ومفيدها

د أبا أمحد الفرضي، وأبا مسع أبا سهل عبيد اهللا بن زيرك، وأبا بكر بن الل، وأمحد بن إبراهيم التميمي، وأبا طاهر بن سلمة، وببغدا
  .احلسن بن الصلت، وأبا عمر بن مهدي، وأبا الفتح بن أيب الفوارس، وعدة

حفيده أبو منصور سعد بن سعيد اخلطيب، وأبو علي أمحد بن سعد العجلي، وهبة اهللا بن الفرج الطويل، وأبو متام : حدث عنه
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  .إبراهيم بن أمحد الربوجردي، وآخرون

  .كان يوسف بن حممد اخلطيب شيخاً كبرياً، صاحب كرامات: هبة اهللا بن الفرج يقولمسعت : قال السمعاين

  .ولد سنة إحدى ومثانني وثالث مئة: وأثىن عليه إلكياشريويه الديلمي، ووصفه بالصدق والدين، وقال

  .مات يف خامس ذي القعدة، سنة مثان وستني وأربع مئة

مود بن صاحل بن مرداس، وركب العصر، وأمر بنهب التركمان النازلني باحلاضر، وفيها يوم عيد الفطر سكر ملك حلب نصر بن حم
  .فرماه واحد بسهم يف حلقه، فقتله، ومتلك أخوه سابق، فالبغي مصرعه

  ابن منده

 بن حممد بن الشيخ اإلمام، احملدث، املفيد، الكبري، املصنف، أبو القاسم، عبد الرمحن ابن احلافظ الكبري أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق
  .حيىي بن منده العبدي األصبهاين

  .وهو أكرب إخوته. ولد سنة إحدى ومثانني وثالث مئة

  .له إجازة زاهر السرخسي، وتفرد ا

وحدث عن أبيه، فأكثر، وعن أيب جعفر بن املرزبان، وإبراهيم بن خرشيذ قوله، وإبراهيم بن حممد اجلالب، وأيب بكر بن مردويه، 
  .رباين، وأيب عمر الطلحي، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، وخلقوأيب ذر ابن الط

وارحتل إىل بغداد يف سنة ست وأربع مئة، فسمع أبا عمر بن مهدي، وأبا حممد بن البيع، وابن الصلت األهوازي، واملوجودين، 
 بكر احلريي، ولكن ما روى ومسع بواسط من ابن خزفة، ومبكة من أيب احلسن بن جهضم، وابن نظيف الفراء، وبنيسابور من أيب

  .عنه ال هو وال أبو إمساعيل األنصاري ألشعريته

كان صاحب خلق . ولد عبد الرمحن يف السنة اليت مات فيها أبو بكر ابن املقرئ، ومناقبه أكثر من أن تعد: قال أبو عبد اهللا الدقاق
وله تصانيف . ديث إال على سبيل اإلجازة كيال أوبقما حدثت حب: وفتوة وسخاء واء، وكانت اإلجازة عنده قويةً، وكان يقول

  .كثرية وردود على املبتدعة

    

. له إجازة زاهر بن أمحد، وعبد الرمحن بن أيب شريح، واجلوزقي، واحلاكم، ومحد بن عبد اهللا األصبهاين: وقال أبو سعد السمعاين

  .بد امللك اخلالل، وأبو بكر الباغبان، وأبو عبد اهللا الدقاقروى لنا عنه أبو نصر الغازي، وأبو سعد بن البغدادي، واحلسني بن ع

قرأت على أيب أمحد الفرضي ببغداد جزءاً، : مسعت أبا القاسم بن مندة يقول: حدثنا أبو علي الدقاق بأصبهان: قال ابن طاهر
كان يشهد لك ؟ فبعدها مل مب كنت جتيبه ؟ ومن . ليس ذا خط فالن: لو قيل لك بأصبهان! يا بين : فأردت خطه بذلك، فقال

  .أطلب من شيخ خطاً

قد عجبت من حايل، فإين وجدت أكثر من : مسعت احلسني بن عبد امللك اخلالل، مسعت عبد الرمحن ابن منده يقول: السمعاين
لفاً، وإن ذكرت يف لقيته إن صدقته فيما يقوله مداراةً له؛ مساين موافقاً، وإن وقفت يف حرف من قوله أو يف شيء من فعله؛ مساين خما

واحد منهما أن الكتاب والسنة خبالف ذلك؛ مساين خارجياً، وإن قرئ علي حديث يف التوحيد؛ مساين مشبهاً، وإن كان يف الرؤية؛ 
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ت، وأنا متمسك بالكتاب والسنة، متربئ إىل اهللا من الشبه واملثل والند والضد واألعضاء واجلسم واآلال: إىل أن قال... مساين ساملياً 
ومن كل ما ينسبه الناسبون إيل، ويدعيه املدعون علي من أن أقول يف اهللا تعاىل شيئاً من ذلك، أو قلته، أو أراه، أو أتومهه، أو أصفه 

  .به

كان عمي سيفاً على أهل البدع، وهو أكرب من أن يثين عليه مثلي، كان واهللا آمراً باملعروف، ناهياً عن املنكر، : وقال حيىي بن منده
من كتب : فقال عمي. من كتبت عنه حديثاً فأنا له عبد: ثري الذكر، قاهراً لنفسه، عظيم احللم، كثري العلم، قرأت عليه قول شعبةك

  .عين حديثاً فأنا له عبد

أفطرنا يف رمضان ليلةً شديدة احلر، فكنا نأكل ونشرب، وكان أخي عبد الرمحن يأكل وال يشرب، فخرجت : ومسعت أيب يقول
فما شرب تلك الليلة، ويف الليلة اآلتية : قال. إن من عادة أخي أنه يأكل ليلةً وال يشرب، ويشرب ليلة أخرى وال يأكل: وقلت

  .ال تلعب بعد هذا، فإين ما اشتهيت أن أكذبك: يا أخي: كان يشرب وال يأكل ألبتة، فلما كان يف الليلة الثالثة قال

شيخ اإلمام السيد السديد األوحد أبو القاسم عبد الرمحن، فرزقين اهللا بربكته وحسن أول من مسعت منه ال: قال الدقاق يف رسالته
  .وكان جذعاً يف أعني املخالفني، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، ووصفه أكثر من أن حيصى. نيته، ومجيل سريته فهم احلديث

أيب إمساعيل األنصاري، : حفظ اهللا اإلسالم برجلني:  يقولوذكر أبو بكر أمحد بن هبة اهللا بن أمحد، أنه مسع من سعد الزجناين مبكة
  .وعبد الرمحن بن منده

كنت أشتم أبداً عبد : مسعت خايل أبا طالب بن طباطبا يقول: مسعت احلسن بن حممد بن الرضا العلوي يقول: وقال السمعاين
ويده يف يد رجل عليه جبة زرقاء، ويف عينه نكتة، الرمحن بن منده، فسافرت إىل جرباذقان، فرأيت أمري املؤمنني عمر يف النوم، 

فانتبهت، مث رجعت إىل . هذا عمر، وهذا عبد الرمحن بن منده: فقيل يل يف املنام: تشتم هذا: فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال
. السالم يا أبا طالبوعليك : أصبهان، وقصدت عبد الرمحن، فلما دخلت عليه، صادفته كما رأيته يف النوم، فلما سلمت عليه، قال

وناشدته اهللا، . اجعلين يف حل: شيء حرمه اهللا ورسوله جيوز لنا أن حنله ؟ فقلت: وقبلها ما رآين، وال رأيته، فقال يل قبل أن أكلمه
  .جعلتك يف حل فيما يرجع إيل: وقبلت عينيه، فقال

مسع الكثري، :  اهللا، فسكت، وتوقف، فراجعته، فقالسألت إمساعيل بن حممد احلافظ، عن عبد الرمحن بن أيب عبد: قال السمعاين
  .كان أخوه خرياً منه. وخالف أباه يف مسائل، وأعرض عنه مشايخ الوقت، ما تركين أيب أن أمسع منه

مسعت عبد اللطيف بن أيب سعد البغدادي، مسعت أيب، مسعت صاعد بن سيار، مسعت اإلمام أبا إمساعيل : قال املؤيد ابن اإلخوة
  .كانت مضرته أكثر من منفعته يف اإلسالم: ري يقول يف عبد الرمحن بن مندةاألنصا

وكان زعراً على من خالفه، فيه خارجية، وله حماسن، وهو يف تواليفه حاطب . أطلق عبارات بدعه بعضهم ا، اهللا يساحمه: قلت
  .ليل؛ يروي الغث والسمني، وينظم رديء اخلرز مع الدر الثمني

  .ي يف سادس عشر شوال، سنة سبعني وأربع مئة، وصلى عليه أخوه عبد الوهاب، وشيعه عامل ال حيصونمات عم: قال حيىي

    

وممن روى عنه أبو سعد بن البغدادي احلافظ، وأبو بكر الباغبان، وباإلجازة مسعود الثقفي، وأول ما حدث يف سنة سبع وأربع مئة 
  .يف حياة كبار مشاخيه
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مود بن إبراهيم، أخربنا مسعود بن احلسن، أخربنا عبد الرمحن بن حممد إذناً، أخربنا أمحد بن حممد بن أخربنا قاسم بن مظفر، عن حم
موسى األهوازي، أخربنا احلسني بن إمساعيل، حدثنا سلم بن جنادة، حدثنا أبو معاوية وابن منري، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن 

  .أميا مؤمن سببته أو لعنته أو جلدته، فاجعلها له زكاةً ورمحةً: لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: أيب هريرة قال

  .أخرجه مسلم، عن حممد بن عبد اهللا بن منري، عن أبيه

  .أخوه عبد الوهاب سيأيت

  : وأخوه

  ابن منده

  .الثقة األمني، أبو احلسن، عبيد اهللا بن حممد التاجر

  .احلسن بن يوهمسع أباه، وابن خرشيذ قوله، وأبا جعفر بن املرزبان، و

  .روى عنه احلسني بن عبد امللك اخلالل، ومجاعة

  .وعاش مثانني سنة

  .مات سنة أربع وستني، فاهللا أعلم: مات جبريفت، سنة اثنتني وستني وأربع مئة، وقيل

  أبو نصر التاجر

بن موسى النيسابوري املزكي الشيخ العامل، الصاحل، العدل، املسند، أبو نصر، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن أمحد بن حسني 
  .التاجر

مسع أبا احلسني اخلفاف، وحيىي بن إمساعيل احلريب، وأبا أمحد بن أيب مسلم الفرضي، وأبا عمر بن مهدي، وأبا القاسم علي بن أمحد 
  .اخلزاعي، وطائفةً خبراسان والعراق

  .وروى الكثري. امليارحتل يف صباه، ومسع من أصحاب ابن صاعد، واحمل: قال عبد الغافر الفارسي

وكان ثقةً . حدثنا عنه زاهر ووجيه ابنا الشحامي، وهبة الرمحن بن عبد الواحد بن القشريي، وآخرون: وقال أبو سعد السمعاين
  .صاحلاً مكثراً

  .مات سنة مثان وستني وأربع مئة

 أبو نصر عبد الرمحن بن علي، أخربنا أبو احلسن أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا
حممد بن احلسني إمالًء، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن الشرقي، حدثنا عبد الرمحن بن بشر، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا ابن جريج، 

له الغسل، ومن محله من غس: حدثين سهيل بن أيب صاحل، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .الوضوء

املشروع أو : إسناده صاحل، وهو ظاهر يف أن ذلك سنة، وال بد للحديث من تقدير شيء حمذوف مع الغسل، ومع الوضوء، فاملقدر
  .واهللا أعلم. املسنون أو املستحب أو الواجب
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  الجوري

اجلوري، احلنفي، الصويف، العابد، تلميذ الشيخ أيب عبد العامل احلافظ املفيد، الثقة، أبو منصور، عمر بن أمحد بن حممد بن موسى 
  .الرمحن السلمي

  .مسع من أيب احلسني اخلفاف، وأيب نعيم عبد امللك بن احلسن، وحممد ابن احلسن العلوي

  .وكان من خواص أصحاب السلمي، كتب عنه تصانيفه

يل بن أمحد املؤذن، وحممد بن الفضل الفراوي، زاهر بن طاهر، وأخوه وجيه، وعبد الغافر بن إمساعيل، وإمساع: حدث عنه
  .وآخرون

  .وهو من جور، أحد أعمال نيسابور

  .مات يف مجادى اآلخرة، سنة تسع وستني وأربع مئة، عن سن عالية

  صاحب حلب

  .امللك عز الدولة حممود بن امللك صاحل بن مرداس الكاليب

  .هيباً جواداً، يداري الدولتني، املصرية والبغداديةتسلم حلب من عمه عطية، فوليها عشر سنني، وكان شجاعاً م

  .والبن حيوس فيه مدائح

فقتل نصر بعد . ومتلك ابنه األمري نصر، وأم نصر هي بنت امللك العزيز بن جالل الدولة بن بويه. تويف سنة سبع وستني وأربع مئة
  .سنة بظاهر حلب

  الصليحي

  .لك أبو احلسن، علي بن القاضي حممد بن عليصاحب اليمن، كان أبوه من قضاة اليمن، وهو امل

ظفر حبليته يف كتاب الصور، فأطلعه : دار به داعي الباطنية عامر الزواخي حىت أجابه وهو حدث، فتفرس به عامر النجابة، وقيل
، وفقه ومتيز يف على ذلك، وشوقه، واسر إليه أموراً، مث مل ينشب عامر أن هلك، فأوصى بكتبه لعلي، فعكف على الدرس واملطالعة

  : وهو القائل. رأي العبيدية، ومهر يف تأويالم، وقلبهم للحقائق

 عوض النّثار نثار فرؤوسهم  أنكحت بيض الهند سمر رماحهم

 بحيث تطلّق األعمار إالّ  العلى ال يستباح نكاحها وكذا

    

فينكر على القائل، فلما كان . ستملك اليمن بأسره: همث صار حيج بالناس على طريق السراة مخس عشرة سنة، وكان الناس يقولون ل
يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة، ثار جببل مشار يف ستني رجالً، فأووا إىل ذروة شاهق، فما أمسوا حىت أحاط م عشرون ألفاً، 

. ونا حنرسة، وإال نزلنا إليكمما فعلت هذا إال خوفاً أن ميلكه غرينا، وإن تركتم: قال. انزل وإال قتلناكم جوعاً وعطشاً: وقالوا
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وخدعهم، فانصرفوا، فلم ميض عليه أشهر حىت بناه وحصنه، وحلق به كل طماع وذي جالدة، وكثروا، فاستفحل أمره، وأظهر 
الدعوة لصاحب مصر املستنصر، وكان خياف من جناح صاحب امة، ويالطفه، ويتحيل عليه، حىت سقاه مع جارية مليحة أهداها 

ويف مثل هذا اليوم خنطب على :  على املمالك اليمنية يف سنة مخس ومخسني وأربع مئة، وخطب على منرب اجلند، فقالله، واستوىل
يستهزئ بقوله، فأمر بأخذه، فاتفق أنه أخذ عدن، وخطب، وصريها دار ملكه، وأنشأ عدة . سبوج قدوس: فقال رجل. منرب عدن

  .حج، وأحسن إىل أهل مكةقصور أنيقة، وأسر ملوكاً، وامتدت أيامه، مث 

وكان أشقر أزرق، يسلم على من مر عليهم، وكان ذا ذكاء ودهاء، كسا الكعبة البياض، وخطب لزوجته أيضاً معه على املنابر، 
وكان فرسه بألف دينار، ويركب بالعصائب، وتركب احلرة يف مئيت جارية يف احللي واحللل ومعها اجلنائب بسروج الذهب، مث إنه 

نة ثالث وسبعني، واستخلف على اليمن ابنه أمحد امللك املكرم، فلما نزل باملهجم، وثب عليه جياش بن جناح وأخوه حج يف س
سعيد األحول، فقتاله بأبيهما، وكانا قد خرجا يف سبعني نفساً بال سالح، بل مع كل واحد جريدة يف رأسها زج، وساروا حنو 

يف الطريق، ووصل السبعون إىل مرتلة الصليحي، وقد أخذ منهم التعب واحلفاء، الساحل، فجهز حلرم مخسة آالف، فاختلفوا 
ال أموت : فقال الصليحي. اركب فهذا األحول سعيد: فظنهم الناس من عبيد العسكر، فشعر م أخو الصليحي، فدخل خميمه وقال

وبال، وما برح حىت قطع رأسه بسيفه، وقتل أخوه فلحقه زمع املوت، . قاتل عن نفسك، فهذا واهللا الدهيم: فقال رجل. إال بالدهيم
عبد اهللا وأقاربه، وذلك يف ذي القعدة من سنة ثالث، والتف أكثر العسكر على ابن جناح، ومتلك، ورفع رأس الصليحي على قناة، 

  .ومتلك ابن جناح مدائن، وجرت أمور إىل أن دبرت احلرة على قتله بعد مثانية أعوام، فقتل

احتضر رأس الدعاة، فأعطى الصليحي ما مجع من األموال، فأقام يعمل احليل، : ين عبد الباقي النحوي يف تارخيه قالوحدثين تاج الد
مث صعد جبالً يف مجع، وبناه حصناً، وحارب، وأمره يستفحل، مث اقتفاه ابن أيب حاشد متويل صنعاء، فقتل وقتل معه ألف، ومتلك 

الً، واستقر ملكه جلميع اليمن من مكة إىل حضرموت إىل أن قتله سعيد، وأخذ بثأر أبيه الصليحي صنعاء، وطوى اليمن سهالً وجب
جناح، ودام ملك ولده املكرم على شطر اليمن مدةً، وحارب ابن جناح غري مرة إىل أن مات سنة أربع ومثانني، فتملك بعده ابن عمه 

  .سبأ بن أمحد إىل سنة مخس وتسعني، وصار امللك إىل آل جناح مدة

  الباخرزي

  .العالمة األديب، صاحب دمية القصر، أبو احلسن، علي بن احلسن بن علي بن أيب الطيب الباخرزي، الشاعر، الفقيه الشافعي

ذيل : وقيل. تفقه بأيب حممد اجلويين، مث برع يف اإلنشاء واآلداب، وسافر الكثري، ومسع احلديث، وكتابه هو ذيل ليتيمة الدهر للثعاليب
  .د البيهقي األديب عليه بكتاب وشاح الدميةعلي بن زي

  .وللباخرزي ديوان كبري، ونظمه رائق

ذكره ابن . قتل بباخرز من أعمال نيسابور، وطل دمه يف ذي القعدة سنة سبع وستني وأربع مئة، وكان من كبار كتاب اإلنشاء
  .خلكان

  الزبحي
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بزاي مفتوحة : والزبح.  علي بن احلسن بن زكريا، اجلرجاين، الزحبياحلافظ العامل، أبو احلسن، علي بن أيب حممد بن عبد اهللا بن
  .من أعمال جرجان: ومبوحدة مث حاء مهملة

  .ولد بعد التسعني وثالث مئة

مسع علي بن حممد املؤدب، وعبد الواحد بن حممد املنريي، والقاضي أبا بكر احلريي، وأبا سعيد الصرييف، وعبد اهللا بن عبد الرمحن 
  .حلرضي، واحلافظ محزة السهمي، وطبقتهمالبناين ا

  .إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وصاعد بن سيار، وطائفة: روى عنه

  .وألف تاريخ جرجان، وسكن هراة، وهو خال احلافظ عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين، وعاش ستاً وسبعني سنة

  .ن احلدادوزبح كما قلنا قيده أبو نعيم ب. مات يف صفر سنة مثان وستني وأربع مئة

  الوخشي

    

  .الشيخ اإلمام احلافظ، احملدث الزاهد، أبو علي، احلسن بن علي بن حممد بن أمحد بن جعفر البلخي، الوخشي

  .ولد سنة مخس ومثانني وثالث مئة، قاله السمعاين

زي، وعقيل بن عبدان، مسع أبا عمر بن مهدي، والقاضي أبا عمر اهلامشي، وأبا حممد بن النحاس املصري، ومتام بن حممد الرا
  .وكان جواالً يف اآلفاق. والقاضي أبا بكر احلريي، وخلقاً كثرياً

  .أبو بكر اخلطيب، وعمر بن حممد السرخسي، وعمر بن علي، وآخرون: حدث عنه

  .علقت عنه ببغداد وأصبهان: قال اخلطيب

عراق واجلبال والشام، والثغور ومصر، وذاكر احلفاظ، كان حافظاً فاضالً ثقة، حسن القراءة، رحل إىل ال: وقال أبو سعد السمعاين
  .ومسع ببلخ من أيب القاسم علي بن أمحد اخلزاعي، وبنيسابور من أيب زكريا املزكي، وببغداد من ابن مهدي، وبأصبهان من أيب نعيم

  .كان يتهم بالقدر: وقال عبد العزيز النخشيب

: يات، وكان رمبا حدث من حفظه، سئل عنه إمساعيل بن حممد التيمي، فقالانتقى على أيب نعيم مخسة أجزاء تعرف بالوخش: قلت

  .حافظ كبري

  .قد روى عن الوخشي كتاب السنن أليب داود أبو علي احلسن ابن علي احلسيين البلخي: قلت

 يف القرب، خرجت إنه ملا وضع: ملا مات الوخشي كنت قد راهقت، فلما وضعوه يف القرب، مسعنا صيحةً، فقيل: قال عمر احملمودي
  .وكان يف طرفها واد، فأخذت إليه احلشرات، فذهبت والناس ال يعرضون هلا. احلشرات من املقربة

  .مسع أيضاً حبلب ومذان من حممد بن أمحد بن مزدين، مسع منه نظام امللك ببلخ، وصدره مبدرسته ببلخ: قال ابن النجار

  .ن الكتابة، مث فتح اهللاجعت بعسقالن أياماً، وعجزت ع: وعن الوخشي قال

  .قاله السمعاين. مات الوخشي يف خامس ربيع اآلخر، سنة إحدى وسبعني وأربع مئة ببلخ وله ست ومثانون سنة

إن بقرية وخش شيخاً ذا رحلة ومعرفة، فاستدعاه، وقرؤوا : ورد نظام امللك علينا، فقيل له: مسعت عمر السرخسي يقول: وقال



الذهيب-سري أعالم النبالء  3453  

  .عليه سنن أيب داود

أموت وال ينتشر : رحلت، وقاسيت الذل واملشاق، ورجعت إىل وخش، وما عرف أحد قدري، فقلت:  الوخشي يوماًفقال
ذكري، وال يترحم أحد علي، فسهل اهللا، ووفق نظام امللك حىت بىن هذه املدرسة، وأجلسين فيها أحدث، لقد كنت بعسقالن أمسع 

  .باز؛ ألشم رائحة اخلبز، وأتقوى امن ابن مصحح، وبقيت أياماً بال أكل، فقعدت بقرب خ

أخربتنا زينب بنت عمر بن كندي، أنبأنا أبو هاشم عبد املطلب بن الفضل، أخربنا عمر بن علي احملمودي القاضي ببلخ، حدثنا 
ص بن احلسن بن علي احلافظ، حدثنا متام بن حممد احلافظ، أخربنا أمحد بن أيوب بن حذمل، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمر بن حف

كنا جلوساً عند عائشة، فذكرنا املواظبة على الصالة والتعظيم : قال األسود: غياث، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، حدثين إبراهيم قال
مروا أبا : ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصالة، فأوذن ا، فقال: هلا، فقالت عائشة

  .وذكر احلديث.. بكر فليصل بالناس 

  ابن الخالل

  .الشيخ الصاحل الصدوق، أبو القاسم، عبد اهللا بن احلافظ، أيب حممد احلسن بن حممد بن احلسن، البغدادي، اخلالل

  .ولد سنة مخس ومثانني وثالث مئة

  .ومسعه أبوه من أيب حفص الكتاين، وأيب طاهر املخلص، وعبيد اهللا بن أمحد الصيدالين، ومجاعة

  .كتبت عنه وكان صدوقاً: طيبقال اخل

كان صاحلاً صدوقاً، صحيح السماع، بكر به أبوه، ومسعه، وعمر حىت نقل عنه الكثري، حدثنا عنه إمساعيل : وقال أبو سعد السمعاين
  .بن السمرقندي، وأبو الفضل بن املهتدي باهللا، وأبو احلسن بن صرما، ومجاعة

  .ثقة: وقال ابن خريون

  .يف يف ثامن عشر صفر سنة سبعني وأربع مئةتو: قال شجاع الذهلي

مساعه من الكتاين يف اخلامسة، ومن هذا احلني أخذ الطلبة يف تسميع أوالدهم يف سن احلضور، ففسد النظام، بل اإلجازة : قلت
حلضور إذن من الشيخ أجود من احلضور يف القوة، إذ من مسع حضوراً بال فهم مل يتحمل شيئاً، وااز له قد حيمل، أما إذا كان مع ا

  .يف الرواية، فهو أجود

  الدينوري اللبان

  .اإلمام احملدث اجلوال، املسند الصدوق، أبو احلسن، علي بن حممد بن نصر الدينوري اللبان، نزيل غزنة وحمدثها

سلمي، وأبا بكر احلريي، مسع أبا عمر بن مهدي، وطبقته ببغداد، والقاضي أبا عمر اهلامشي، وطائفةً بالبصرة، وأبا عبد الرمحن ال
  .وعدةً بنيسابور، وأبا سعيد النقاش، وعلي بن ميلة الفرضي، ومجاعةً بأصبهان

    

  .مسافر وأمحد ابنا حممد بن علي البسطامي، ومجاعة ال نعرفهم من أهل تلك الناحية، وأجاز حلنبل بن علي: حدث عنه



الذهيب-سري أعالم النبالء  3454  

ان شيخنا أبو احلسن بن اللبان الدينوري بغزنة وعندة احللية عن أيب ك: مسعت شيخنا املوفق بن عبد الكرمي يقول: قال السمعاين
وقرأ . نعم: قال. إن هذا كتاب فيه ذكر املمتحنني، فإن أردت أن تقرأه، فوطن نفسك على احملنة: نعيم، فأتاه صويف ليسمعها، فقال

قاضي، ورفع األمر إىل السلطان، فأمر الشيخ بلزوم أياماً إىل أن انتهى إىل ذكر فالن، وكان يف الس حنفي، فسعى بالشيخ إىل ال
  .بيته، وأغلق مسجده، ومنع من التحديث، وكان ذلك يف أواخر عمره، وضرب الصويف ونفي، وصحت فراسة الشيخ

  .قد شان أبو نعيم كتابه بذلك: قلت

  .تويف الدينوري هذا يف سنة مثان وستني وأربع مئة

: إىل أن قال...  طلب احلديث، مسع بالدينور أبا منصور حممد بن أمحد بن علي بن ميمونة كان من اجلوالني يف: قال ابن النجار

  .وببغداد أمحد بن حممد بن أمحد بن موسى بن الصلت، وابن رزقويه

  .أبو بكر اخلطيب: روى عنه

  .كان مذكوراً يف احلفاظ، موصوفاً بالفهم: وقال حيىي بن مندة

  . كل بلد، ومجع الكثري، وحدث، وهو ثقةمسع يف: وقال أبو الفضل بن خريون

  ابن حيان

اإلمام احملدث، املؤرخ، النحوي، صاحب التصانيف أبو مروان، حيان بن خلف بن حسني بن حيان األموي موالهم، القرطيب، 
  .األخباري، األديب

  .ولد سنة سبع وسبعني وثالث مئة

  .ومات يف عشر املئة إال قليالً

  . حسني بن نابل وغريه، ولزم أبا عمر بن احلباب النحوي، تلميذ القايل، وصاعد بن احلسنأيب حفص عمر بن: ومسع من

  .فذكره... ولد : أبو علي الغساين، ووصفه بالصدق، وقال: حدث عنه

  .كان أبو مروان فصيحاً بليغاً، كان ال يتعمد كذباً فيما حيكيه من القصص واألخبار: وقال أبو عبد اهللا بن عون

صانيفه كتاب املقتبس يف تاريخ األندلس عشرة أسفار، وكتاب املبني يف تاريخ األندلس مبسوطاً يف ستني جملداً، نقله ابن من ت: قلت
  .خلكان

  .لقد ندمت عليه، إال أن اهللا أقالين، وغفر يل بلطفه: رآه بعضهم يف النوم، فسأله عن التاريخ، فقال: قيل

  .يع األول، سنة تسع وستني وأربع مئةتويف أبو مروان بن حيان يف أواخر شهر رب

  .كان بارعاً يف اآلداب، صاحب لواء التاريخ باألندلس، أفصح الناس فيه: قال الغساين

  ابن النقول

  .الشيخ اجلليل، الصدوق، مسند العراق، أبو احلسني، أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن النقور، البغدادي، البزاز

  . سنة إحدى ومثانني وثالث مئةمولده يف مجادى األوىل،
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ومسع علي بن عمر احلريب، وعبيد اهللا بن حبابة، وأبا حفص الكتاين، وحممد بن عبد اهللا الدقاق، ابن أخي ميمي، وأبا طاهر 
  .املخلص، وعيسى بن الوزير، وعلي بن عبد العزيز بن مردك، وطائفة

طلحة، ونسخة طالوت، ونسخة مصعب الزبريي، ونسخة عمر بن وتفرد بأجزاء عالية كنسخة هدبة بن خالد، ونسخة كامل بن 
  .زرارة، وأشياء

  .وكان صحيح السماع، متحرياً يف الرواية

اخلطيب، واحلميدي، وابن اخلاضبة، وحممد بن طاهر، ومؤمتن الساجي، واحلسني سبط اخلياط، وإمساعيل بن : حدث عنه
 بن صرما، وأبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وأبو نصر إبراهيم بن الفضل السمرقندي، وعمر بن إبراهيم الزيدي، وحممد بن أمحد

  .البار، وأبو البدر إبراهيم بن حممد الكرخي، وأبو الفضل حممد بن عمر األرموي، وأبو الفتح عبد اهللا بن حممد البيضاوي

  .كان صدوقاً: قال اخلطيب

  .ثقة: وقال ابن خريون

  .ال تكتبه: م أحد يف جملس ابن النقور قال لكاتب األمساءكان إذا تكل: قال احلسني سبط اخلياط

حديث ابن النقور سبيكة : كان أبو حممد التميمي حيضر جملس ابن النقور، ويسمع منه، ويقول: وقال أبو احلسن بن عبد السالم
  .الذهب

  .وكان يأخذ على نسخة طالوت بن عباد ديناراً

لشيخ أبا إسحاق الشريازي أفتاه بذلك، ألن أصحاب احلديث كانوا مينعونه من الكسب إمنا أخذ ذلك، ألن ا: قال احلافظ ابن ناصر
  .لعياله، وكان أيضاً مينع من ينسخ حالة السماع

كان ابن النقور يأخذ على جزء طالوت ديناراً، فجاء غريب، فأراد أن يسمعه، فقرأه : قال أبو علي احلسن بن مسعود الدمشقي
  .فما تفطن هلا ابن النقور، وحصل للغريب اجلزء كذلك. حدثنا أبو عثمان الصرييف: عليه، وما صرح، بل قال

  .مات ابن النقور يف سادس عشر رجب، سنة سبعني وأربع مئة، عن تسعني سنة

  : ابنه

  ابن النقور

    

  .الشيخ أبو منصور حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن النقور البزاز

  . القاسم التنوخي، ومجاعةمسع أبا إسحاق الربمكي، وأبا

  .ولده أبو بكر عبد اهللا بن حممد، وأبو طاهر السلفي، وغريمها: حدث عنه

  .مل يكن بذاك، لكنه مسع احلديث الكثري، وكان ابنه أبو بكر يسمع معنا: قال السلفي

  .مات حممد سنة سبع وتسعني وأربع مئة، من أبناء الستني: قلت
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  ابن طالب

، املقرئ، خطيب دمشق، أبو نصر، احلسني بن حممد بن أمحد بن احلسني بن أمحد بن طالب القرشي الدمشقي، الشيخ، اإلمام، الثقة
  .موىل عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي

  .أيب احلسني بن مجيع مبعجمه، وعن أيب بكر بن أيب احلديد، وعبد الرمحن بن أيب نصر، وعطية اهللا الصيداوي، وعدة: حدث عن

أبو عبد اهللا بن أيب احلديد، وأبو الفتيان الرؤاسي، وأبو القاسم النسيب، وعلي بن أمحد بن قبيس، ومجال اإلسالم علي : روى عنه
  .بن املسلم، وإمساعيل بن السمرقندي، وآخرون

  .هو ثقة أمني: قال النسيب

أكثر ما أعيش : وفيت سبعني سنةً، قلتملا است: كان ابن طالب قد كسب يف الوكالة كسباً عظيماً، فحدثين قال: وقال ابن قبيس
  .فعاش أكثر من ذلك، وكان له ملك بالشاغور: قال. فجعلت لكل سنة مئة دينار. عشر سنني أخرى

  .يف آخر سنة تسع وسبعني وثالث مئة بصيدا: سألته عن مولده، فقال: وقال النسيب

س للقرآن، كان خيطب للمصريني، مث ختلى عن ذلك، مات يف ثالث كان فاضالً، ثقةً، مأموناً، كثري الدر: قال هبة اهللا بن األكفاين
  .مات يف احملرم بصيدا: وقيل. صفر، سنة سبعني وأربع مئة

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أخربنا عبد الصمد بن حممد حضوراً، أخربنا علي بن املسلم، حدثنا احلسني بن حممد، أخربنا حممد بن 
ن عبد الرمحن الدوري، حدثنا احلسني بن عرفة، حدثنا قدامة بن شهاب املازين، حدثنا إمساعيل بن أمحد الغساين، أخربنا يعقوب ب

عمل الرجل بيده، وكل : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال: أيب خالد، عن وبرة، عن ابن عمر قال
  .بيع مربور

  الفارسي

مد بن أيب مسعود عبد العزيز الفارسي، مث اهلروي، راوي جزء أيب اجلهم، ونسخة مصعب الشيخ، املسند، الصدوق، أبو عبد اهللا، حم
  .الزبريي، واألجزاء الستة من حديث ابن صاعد، عن عبد الرمحن بن أيب شريح الزاهد

د األول حممد بن طاهر املقدسي، وعبد السالم بن أمحد بكربة، وأبو الفتح حممد بن علي املصري، وأبو الوقت عب: حدث عنه
  .وطال عمره. السجزي، وخلق من أهل هراة، أخذ عنهم السمعاين، وابن عساكر

ارحتلت إىل أيب عبد اهللا حممد بن أيب مسعود، فذكر أنه منع من الدخول إليه، فتنازل معهم، إىل أن يدخل، فيقرأ : قال ابن طاهر
سخة مصعب؛ الذي يف ذكر خيرب، وقد رواه البخاري نازالً فأذن له، فلما دخل، وقرأ احلديث الذي من ن. حديثاً واحداً، وخيرج

وكذلك بني هذا الشيخ وبني مالك فيه ثالثة . حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، حدثنا مالك: عن املسندي
الزمته، : مث قال. زءاقرأ باقي اجل: أنفس، كالبخاري، فقال البن طاهر، ومل اخترت قراءة هذا احلديث ؟ فوصف له علوه، فقال

  .وأكثرت عنه

  .تويف يف شوال سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة
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وفيها تويف أبو علي احلسن بن عبد الرمحن الشافعي مبكة، وأبو بكر حممد بن حسان امللقاباذي، وأبو منصور حممد بن حممد بن أمحد 
 بن عبيد احلطيين الزاهد، وحيىي بن حممد األقساسي العلوي العكربي الندمي، وأبو بكر حممد بن هبة اهللا ابن الاللكائي، وهياج

  .الكويف

أخربنا عبد األول، أخربنا حممد بن عبد العزيز، : أخربنا عبد احلافظ بنابلس، أخربنا موسى بن عبد القادر، وحسني بن املبارك قاال
:  سوار بن مصعب، عن مطرف، عن أيب اجلهم قالأخربنا عبد الرمحن بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو اجلهم، حدثين

  .ما أكلت حلمه، فال بأس ببوله: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ابن المحب

  .الشيخ، اإلمام، الواعظ، املسند، أبو القاسم، الفضل بن عبد اهللا ابن احملب النيسابوري

  .لوي، وعبد اهللا بن يوسف األصبهاين، وابن حممش، وطائفةأيب احلسني اخلفاف، وبه ختم حديثه، وأيب احلسني الع: مسع من

    

ارحتل إليه ابن طاهر، وحدث عنه هو وزاهر الشحامي، وحممد بن إمساعيل الشامايت، وأبو طالب حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي، 
أبو األسعد بن القشريي، ومليكة وسعيد ابن احلسني اجلوهري، واحلسني بن علي الشحامي، وحممد بن إمساعيل ابن أمحد املقرئ، و

  .بنت أيب احلسن الفندورجي، وخلق كثري، وأجاز للحافظ ابن ناصر

رحلت من مصر ألجل الفضل بن احملب صاحب اخلفاف، فلما دخلت، قرأت عليه يف أول جملس جزئني من حديث : قال ابن طاهر
مل ميتنع علي، وال طالبين بشيء، وكل حديث من اجلزء يساوي السراج، فلم أجد لذلك حالوةً، واعتقدت أنين نلته بال تعب، ألنه 

  .رحلة

  .قد صنف يف الوعظ، وكان خرياً ديناً، عاملاً، أثىن عليه السمعاين: قلت

  .وكان من أبناء التسعني، رمحه اهللا. تويف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة

ي بن حممد الصليحي، وأبو الفتيان حممد بن سلطان بن وفيها مات أبو عبد اهللا احلسني بن علي األنطاكي، وصاحب اليمن عل
  .حيوس شاعر الشام، وأبو القاسم يوسف بن احلسن التفكري، وحممود بن جعفر األصبهاين الكوسج

  ابن البناء

  .اإلمام، العامل، املفيت، احملدث، أبو علي، احلسن بن أمحد بن عبد اهللا بن البناء البغدادي، احلنبلي، صاحب التواليف

هالل احلفار، وأيب الفتح بن أيب الفوارس، وأيب احلسن ابن رزقويه، وأيب احلسني بن بشران، وعبد اهللا بن حيىي السكري، : مسع من
  .وطبقتهم، فأكثر وأحسن

و أمحد بن ظفر املغازيل، وأبو منصور عبد الرمحن القزاز، وإمساعيل بن السمرقندي، وابنا أيب غالب، أمحد وحيىي، وأب: حدث عنه
  .احلسني بن الفراء، وأبو بكر قاضي املارستان

  .وقد تال بالروايات على أيب احلسن احلمامي
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وعلق الفقه واخلالف عن القاضي أيب يعلى قدمياً، واشتغل يف حياته، وصنفت يف الفقه واألصول واحلديث، وكان له حلقة للفتوى، 
  .وحلقة للوعظ، وكان شديداً على املخالفني

  .إلجازة، حممد بن ناصر احلافظوقد روى عنه با

هل ذكرين اخلطيب يف تاريخ بغداد يف الثقات أو مع الكذابني ؟ : إنه قال: كان من كبار احلنابلة، قيل: وقد ذكره القفطي، فقال
  .ليته ذكرين ولو مع الكذابني: فقال. ما ذكر أصالً: قيل

عمل مخس مئة مصنف، إال أنه حنبلي املعتقد، تويف يف رجب : قيلكان مشاراً إليه يف القراءات واللغة واحلديث، ف: قال القفطي
  .سنة إحدى وسبعني وأربع مئة

تال على احلمامي بالروايات، وكتب الكثري، وتصانيفه تدل على قلة فهمه، كان . كان ابن البناء يؤدب بين جردة: قال ابن النجار
اإليضاح أليب علي الفارسي، وإذا نظرت يف كالمه، بان لك يصحف، وكان قليل التحصيل، أقرأ، وحدث، ودرس وأفىت، وشرح 
  .سوء تصرفه، ورأيت له ترتيباً يف الغريب أليب عبيد، قد خبط وصحف

  .كان أحد القراء اودين، مسعنا منه قطعة من تصانيفه: وقال شجاع الذهلي

  .كان له رواء ومنظر، ما طاوعتين نفسي للسماع منه: وقال املؤمتن الساجي

كان رجل من احملدثني امسه احلسن ابن أمحد بن عبد اهللا النيسابوري، فكان ابن البناء يكشط بوري : ل إمساعيل بن السمرقنديوقا
  .إنه يفعل ذلك: كذا قيل. وميد السني، فتصري البناء

هللا ولكن آل منده وغريهم هذا جرح بالظن، والرجل يف نفسه صدوق، وكان من أبناء الثمانني رمحه اهللا وما التحنبل بعار وا: قلت
  .نعوذ باهللا من الشر. إال أنه فيه متشعر: يقولون يف الشيخ

  األنطاكي

  .القاضي أبو عبد اهللا، احلسن بن علي بن عمر األنطاكي، مث الشاغوري، نائب احلكم بدمشق

  .مسع من متام احلافظ، وابن أيب نصر

  .ن بن قبيس، ومجال اإلسالم علي بن املسلم، وهبة اهللا بن األكفاينعمر الدهستاين، واخلطيب مع تقدمه، وأبو احلس: روى عنه

  .تويف يف أول سنة ثالث وسبعني وأربع مئة، وله تسع وسبعون سنة، وهو آخر أصحاب متام

  أبو الخير الصفار

 من روى صحيح البخاري الشيخ املعمر، املؤمتن، املسند، أبو اخلري، حممد بن أيب عمران موسى بن عبد اهللا املروزي، الصفار، آخر
  .عالياً يف زمانه، حدث به عن أيب اهليثم الكشميهين

أبو بكر حممد بن منصور السمعاين، وأبوه، وأبو بكر حممد بن إمساعيل املروزي، وأبو جعفر حممد بن أيب علي اهلمذاين، : حدث عنه
  .وأبو الفتح حممد بن عبد الرمحن الكشميهين اخلطيب، وعدة
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مل يصح هلذا الرجل من أيب اهليثم مساع، وإمنا وافق االسم اسم : مسعت عبد اهللا بن أمحد السمرقندي يقول: ر املقدسيقال ابن طاه
وقد رأيت أهل : قال. آخر، وقد محل إىل الوزير نظام امللك ليقرأ عليه عنده، فقرئ عليه بعضه، ورمته البغلة، فمات، ومل يكمل

  .ويشريون إىل أن هذا غري ذاك الذي مسع.  بن أيب عمران هذا مسع من الكشميهينإن أبا اخلري: مرو يضحكون إذا قيل

كان شيخاً صاحلاً، سديد السرية، حدث بالصحيح، وببعض جامع أيب عيسى، عن أمحد بن حممد بن سراج : قال أبو سعد السمعاين
اعه يف القدر املوجود من أصل أيب اهليثم، الطحان، وعمر، وصار شيخ عصره، تكلم بعضهم يف مساعه، وليس بشيء، أنا رأيت مس

  .وأثىن عليه والدي

ومسع يف سنة مثان ومثانني : قال. كان يل وقت ما مسعت الصحيح عشر سنني: سألت أبا اخلري، فقال يل: قال األمري ابن ماكوال
  .وثالث مئة

  .مات يف رمضان سنة إحدى وسبعني وأربع مئة، عن نيف وتسعني سنة

  يأبو علي الشافع

الشيخ، العامل، الثقة، أبو علي، احلسن بن عبد الرمحن بن احلسن املكي، الشافعي، احلناط، آخر من حدث عن أمحد بن إبراهيم بن 
  .فراس العبقسي، وعبيد اهللا بن أمحد السقطي، وغريمها

قشريي، وأمحد بن حممد العباسي أبو املظفر منصور السمعاين، وحممد بن طاهر املقدسي، وعبد املنعم بن أيب القاسم ال: حدث عنه
  .املكي، وعدة من وفد املغاربة، وغريهم، آخرهم موتاً العباسي

  .وثقه أبو سعد السمعاين يف كتاب األنساب

قرأت على أيب علي : كنت أقرأ احلديث على هبة اهللا بن عبد الوارث احلافظ فقال: وقال حممد بن حممد بن يوسف القاشاين
  : الشافعي

 ..................... بفخٍّ  ي هل أبيتن ليلةًأال ليت شعر

  .هذا فخ! يا بين : بفخ باخلاء، وأخرجين إىل ظاهر مكة، فأتى يب إىل موضع، فقال: فقلتها باجليم، فقال

  .عدل ثقة، كثري السماع: قال إمساعيل بن حممد احلافظ، عن أيب علي الشافعي فقال: قال السمعاين

  .مسعنا من طريقه نسخة إمساعيل بن جعفر. ة، سنة اثنتني وسبعني وأربع مئةمات أبو علي يف ذي القعد

  الزنجاني

  .اإلمام، العالمة، احلافظ، القدوة، العابد، شيخ احلرم، أبو القاسم، سعد بن علي بن حممد بن علي بن احلسني، الزجناين، الصويف

  .ولد سنة مثانني وثالث مئة تقريباً

، واحلسني بن ميمون الصديف، وعدةً مبصر، وعلي بن سالمة بغزة، وحممد بن أيب عبيد بزجنان، وعبد ومسع أبا عبد اهللا بن نظيف
  .الرمحن ابن ياسر اجلوبري، وعبد الرمحن بن الطبيز احلليب، وطبقتهما بدمشق

بة اهللا بن فاخر، وحممد أبو بكر اخلطيب وهو أكرب منه وأبو املظفر منصور بن عبد اجلبار السمعاين، ومكي الرميلي، وه: حدث عنه
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  .بن طاهر احلافظ، وعبد املنعم بن القشريي، وخمتار بن علي األهوازي، وآخرون

كان جدك أبو املظفر عزم على ااورة يف صحبة سعد اإلمام، فرأى والدته كأمنا كشفت : قال يل شيخ: قال أبو سعد السمعاين
أشاور الشيخ، فأتيت : فانتبهت مغموماً، وقلت: قال. إين ال أطيق فراقكيا بين، حبقي عليك إال ما رجعت إيل، ف: رأسها تقول

ودخل بيته، فعلمت أنه . يا أبا املظفر، العجوز تنتظرك: سعداً، ومل أقدر من الزحام أن أكلمه، فلما قام تبعته، فالتفت إيل، وقال
  .كاشفين، فرجعت تلك السنة

إن اهللا يبين ألهل احلديث بكل جملس جيلسونه : ين يف النوم يقول يل مرةً بعد أخرىرأيت أبا القاسم الزجنا: وعن ثابت بن أمحد قال
  .بيتاً يف اجلنة

كان سعد حافظاً متقناً، ثقةً، ورعاً، كثري العبادة، صاحب كرامات وآيات، وإذا خرج إىل احلرم خيلو املطاف، : قال أبو سعد
  .ويقبلون يده أكثر مما يقبلون احلجر األسود

مل يكن يف الدنيا مثل سعد بن علي يف الفضل، كان حيضر معنا : ما رأيت مثله، ومسعت أبا إسحاق احلبال يقول: ن طاهروقال اب
  .االس، ويقرأ بني يديه اخلطأ، فال يرد، إال أن يسأل فيجيب

وكان هياج . تد أين عملت خرياًيوم ال أرى فيه سعداً ال أع: ومسعت الفقيه هياج بن عبيد إمام احلرم ومفتيه يقول: قال ابن طاهر
  .يعتمر يف اليوم ثالث عمر

ملا عزم سعد على ااورة، عزم على نيف وعشرين عزمية، أن يلزمها نفسه من ااهدات والعبادات، فبقي به أربعني : قال ابن طاهر
  .وكان ميلي مبكة يف بيته يعين خوفاً من دولة العبيدية . سنة مل خيل بعزمية منها

    

خبل : ال تضيق صدرك، يف بالدنا يقال: دخلت عليه وأنا ضيق الصدر من شريازي، فقال يل من غري أن أعلمه: ل ابن طاهرقا
  : وأتيته وقد عزمت على اخلروج إىل العراق، فقال. أهوازي، ومحاقة شريازي، وكثرة كالم رازي

  أراحلون فنبكي أم مقيمونا ؟

اخرج إىل مصر، مث منها إىل العراق وخراسان، . راسان، وتفوتك مصر، فيبقى يف قلبك منهاتدخل خ: ما يأمر الشيخ ؟ فقال: فقلت
فيه عن أيب مسلم الكاتب، وليس من : ومسعته وجرى بني يديه صحيح أيب ذر، فقال. فكان يف رأيه الربكة. فإنه ال يفوتك شيء

  .شرط الصحيح

  : لسعد قصيدة يف قواعد أهل السنة، وهي: قلت

 عنك رأياً ال يالئمه أثر ودع  م اللّه واعتمد الخبركال تدبر

 شهدوا التّنزيل علّك تنجبر هم  الهدى فالزمه واقتد باُأللى ونهج

 بقفو الحقّ واألخذ بالحذر ُأمرنا  موقناً أنّا وكّل مكلٍّف وكن

 حليٍم عالم الغيب مقتدر قديٍر  وحكّم فيما بيننا قول مالٍك

  مريٍد لما يجري على الخلق من قدر  ٍمبصيٍر واحٍد متكلّ سميٍع
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 فذاك امرٌؤ قد خاب حقّاً وقد خسر  خالف الوحي المبين بعقله فمن

 الّذي قد قاله واتل واعتبر خالف  وفي ترك أمر المصطفى فتنةٌ فذر

: قلت.  حممد األنصاريسعد الزجناين، وعبد اهللا بن: سألت ابن طاهر عن أفضل من رأى، فقال: قال أبو احلسن الكرجي الشافعي

كان األنصاري متفنناً، وأما الزجناين فكان أعرف باحلديث منه، كنت أقرأ على األنصاري، : فأيهما كان أعرف باحلديث فقال
  .أسقطت فالناً: فأترك شيئاً ألجربه، ففي بعض يرد، ويف بعض يسكت، وكان الزجناين إذا تركت اسم رجل يقول

  .ف حبديثه لقلته، وكان عبد اهللا مكثراًكان سعد أعر: قال السمعاين

  .إمام كبري، عارف بالسنة: سئل إمساعيل بن حممد التيمي احلافظ عن سعد الزجناين، فقال

تويف الزجناين يف أول سنة إحدى وسبعني وأربع مئة وله تسعون عاماً، ولو أنه مسع يف حداثته للحق إسناداً عالياً، ولكنه مسع يف 
  .الكهولة

بو بكر بن عمر النحوي، أخربنا احلسن بن أمحد الزاهد، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا خمتار بن علي املقرئ سنة أخربنا أ
مخس مئة، أخربنا سعد بن علي احلافظ، أخربنا عبد احلميد بن عبد القاهر األرسويف، أخربنا أبو أمحد حممد بن حممد بن عبد الرحيم 

بن عبد الرحيم، حدثنا أمحد بن إمساعيل البزاز، حدثنا عبد اهللا بن هانئ، حدثنا أيب، عن إبراهيم بن القيسراين، حدثين عمي أمحد 
من أصبح معاىفً يف بدنه، آمناً يف سربه، عنده قوت : أيب عبلة، عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا

  .يب، وال أعرف حال هانئهذا حديث غر

  : ومن قصيدة الزجناين

 سبيل المؤمنين لمن سبر وتلك  أجمعت فيه الصحابة حجةٌ وما

  كما في شذوذ القول نوع من الخطر  سعادةٌ فاعلم األخذ باإلجماع ففي

  ابن منظور

  .ن عبد اهللا بن منظور، القيسي، اإلشبيلياإلمام، احملدث، املتقن، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عيسى بن حممد بن منظور ب

  .وكان فاضالً، قدوةً، ثقةً. حج وجاور، ومحل الصحيح أليب عبد اهللا البخاري، عن أيب ذر احلافظ

  .أمحد بن منظور، وأبو علي الغساين، ويونس بن حممد بن مغيث، وشريح بن حممد، وعدة: حدث عنه بسننه

  .ا النجيب األرمويوقد لقي أيضاً أبا عمرو السفاقسي، وأب

مسع الصحيح، وحرره يف سنة إحدى وثالثني، واعتمده األندلسيون، وحج . وعاش سبعني سنة، وهو من بيت حشمة وجاللة
  .مرتني

  .كان جيد الضبط، من أفاضل الناس، كرمي النفس خياراً: قال الغساين

  .فقيه، حمدث، عارف: وقال أبو جعفر بن عمرية
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  .كثري الربكان جماب الدعوة، : وقيل

  .تويف يف شوال، سنة تسع وستني وأربع مئة رمحه اهللا 

  الملقاباذي

  .الشيخ اإلمام، الفقيه، املسند، أبو بكر، حممد بن حسان بن حممد النيسابوري، الشافعي، امللقاباذي

  .حدث مبسند أيب عوانة كله، عن أيب نعيم كله، عن أيب نعيم اإلسفراييين، وكان من كبار الفقهاء

  .وجيه بن طاهر، وعبيد اهللا بن جامع الفارسي، وأمحد ابن سهل املطرزي، وأبو طالب حممد بن عبد الرمحن احلرتباراين: ث عنهحد

    

هو أبو بكر حممد بن أيب الوليد حسان بن حممد بن القاسم، فقيه، ثقة، عدل، مشتغل بنفسه، غري دخال يف األمور، : قال السمعاين
  . ومسع أبا نعيم، وأبا احلسن العلوي، وعبد اهللا بن يوسف، وأبا طاهر بن حممشأدرك األسانيد العالية،

  .جدي أبو املظفر يف األحاديث األلف: روى عنه

  .مولده يف احملرم، سنة أربع وتسعني وثالث مئة

  .ومات بنيسابور يف ذي القعدة، سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

  ابن جدا

  . احلسني بن جدا العكربي، العابد، القانت، كان لسناً مناظراً، مصنفاًشيخ احلنابلة، أبو احلسن، علي بن

  .مسع أبا علي بن شاذان، والربقاين، وعدة

  .قاضي املارستان، وأبو منصور القزاز: وعنه

  .كان صيناً، ثقة، مستوراً، مات يف رمضان سنة مثان وستني وأربع مئة فجأةً وهو يصلي: قال ابن خريون

  العكبري

العامل، األديب، األخباري، الندمي، أبو منصور، حممد ابن حممد بن أمحد بن احلسني بن عبد العزيز، العكربي، الفارسي الشيخ، 
  .األصل

  .ولد سنة اثنتني ومثانني وثالث مئة من أوالد احملدثني

حممد احلفار، وأبا احلسني بن بشران، مسع أباه أبا نصر البقال، وحممد بن عبد اهللا القاضي اجلعفي بالكوفة، وابن رزقويه، وهالل بن 
  .وأبا الطيب حممد بن أمحد بن خاقان العكربي صاحب ابن دريد، وهو أقدم شيخ له، وطائفة

  .أبو حممد سبط اخلياط، وأخوه احلسني بن علي، وحيىي ابن الطراح، وإمساعيل بن السمرقندي: حدث عنه

  .كتبت عنه، وكان صدوقاً: قال اخلطيب

  .كان يتشيع: اطوقال سبط اخلي
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  .خلط يف غري شيء، ومسع لنفسه، ومات يف رمضان سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة: وقال أبو الفضل بن خريون

قول ابن خريون ال يقدح فيه، ألن عمدة قدحه فيه كونه استعار من ابن خريون جزءاً، فنقل فيه مساعه، : مث قال أبو سعد السمعاين
  . ذلكورده، وما زال الطلبة يفعلون

  .وقع يل اتىب البن دريد عالياً من طريقه، مسعناه من عمر بن القواس: قلت

  هياج بن عبيد

  .اإلمام، الفقيه، الزاهد، شيخ اإلسالم، أبو حممد الشامي، احلطيين، الشافعي، شيخ احلرم

  .ولد بعد التسعني وثالث مئة

عزيز ابن الطبيز، وحممد بن عوف بدمشق، وعبد العزيز بن علي ومسع من أيب احلسن علي بن السمسار، وعبد الرمحن بن عبد ال
األزجي، وعدة ببغداد، ومن أيب ذر احلافظ مبكة، ومن السكن بن مجيع بصيدا، ومن حممد بن أمحد بن سهل بقيسارية، ومن علي 

  .بن محصة احلراين مبصر

  .ة عجيبةوكان اعتناؤه جيداً باحلديث، وله بصر باملذهب، وقدم يف التقوى، وجالل

  .حدثنا هياج الزاهد الفقيه، وما رأت عيناي مثله يف الزهد والورع: هبة اهللا الشريازي يف معجمه، فقال: حدث عنه

حممد بن طاهر، وإبراهيم بن عثمان الرازقي، واحملدث حممد بن أيب علي اهلمذاين، وثابت بن منصور، وأبو نصر هبة : وحدث عنه
  .اهللا السجزي، وطائفة

كان هياج قد بلغ من زهده أنه يصوم ثالثة أيام، ويواصل، لكن يفطر على ماء زمزم، فمن أتاه بعد ثالث بشيء :  طاهرقال ابن
أكله، وكان قد نيف على الثمانني، وكان يعتمر كل يوم ثالث عمر، ويدرس عدة دروس، ويزور ابن عباس بالطائف كل سنة 

 صلى اهللا عليه وسلم كل سنة مع أهل مكة، فيخرج، فمن أخذ بيده، كان يف مؤونته مرة، ال يأكل يف الطريق شيئاً، ويزور قرب النيب
اختذ نعلني ال يسرقهما أحد يعين : حىت يرجع، وكان ميشي حافياً من مكة إىل املدينة، ومسعت من يشكو إليه أن نعليه سرقتا، فقال

لرافضة شكى إىل أمري مكة أن أهل السنة ينالون منا، فأنفذ، احلفاء ورزق الشهادة يف كائنة بني السنة والرافضة، وذلك أن بعض ا
  .وطلب هياجاً وأبا الفضل بن قوام وابن األمناطي، وضرم، فمات هذان يف احلال، ومحل هياج، فمات بعد أيام رضي اهللا عنهم

  .وأثىن عليه. كان فقيهاً زاهداً: سألت إمساعيل احلافظ عن هياج، فقال: قال السمعاين

  .اج سنة اثنتني وسبعني وأربع مئةمات هي

وفيها مات حممد بن أيب مسعود الفارسي، وأبو علي املكي الشافعي، وأبو بكر حممد بن حسان امللقاباذي، وأبو منصور حممد بن 
  .حممد العكربي الندمي، وأبو بكر حممد بن هبة اهللا الاللكائي

  األنماطي

يز بن علي بن أمحد ابن احلسني البغدادي األمناطي، العتايب، من حملة العتابية، وهو ابن الشيخ، املسند، األمني، أبو القاسم، عبد العز
  .بنت السكري
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  .أيب طاهر املخلص: حدث عن

  .كتبت عنه، وكان مساعه صحيحاً: قال اخلطيب

    

  .طالية الزاهد، وآخرونأبو بكر قاضي املارستان، وأبو القاسم بن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي، وأمحد بن ال: حدث عنه

  .هو ثقة: قال عبد الوهاب

  .مولده يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة: قلت

  .وقع لنا من عواليه. ومات يف رجب سنة إحدى وسبعني وأربع مئة

نة مثان وستني أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا املبارك بن أيب اجلود، أخربنا أمحد ابن أيب غالب الزاهد، أخربنا عبد العزيز بن علي س
وأربع مئة، أخربنا حممد بن عبد الرمحن الذهيب، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا ابن أيب فديك، أخربين ابن 

ألن يتصدق الرجل يف حياته بدرهم خري : أيب ذئب، عن شرحبيل، عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .يتصدق مبئة دينار عند موتهمن أن 

ومات معه صاحب دمشق أتسز اخلوارزمي، وأبو علي بن البناء، وأبو علي الوخشي، وسعد بن علي الزجناين، وعبد الباقي بن حممد 
، ابن العطار الوكيل، وشيخ النحو عبد القاهر اجلرجاين، وأبو عاصم الفضيلي، وأبو الفضل حممد بن عثمان القومساين زاهد مهذان

  .وأبو اخلري الصفار

  الفضيلي

  .الشيخ، الفقيه، اإلمام، املسند، أبو عاصم، الفضيل بن حيىي بن الفضيل الفضيلي، اهلروي

  .عبد الرمحن بن أيب شريح األنصاري، وأيب علي منصور ابن عبد اهللا اخلالدي، وأيب احلسني بن بشران املعدل، وطائفة: حدث عن

مد بن احلسني العلوي، وأبو الوقت عبد األول السجزي، ومجاعة سواهم، ال حيضرين اآلن عبد السالم بكربة، وحم: حدث عنه
  .أمساؤهم

  .مولده يف سنة ثالث ومثانني وثالث مئة

مات يف مجادى األوىل سنة إحدى وسبعني وأربع . كان فقيهاً مزكياً، ثقة، صدوقاً، عمر ومحل عنه الكثري: قال أبو سعد السمعاين
  .مئة

مد بن علي بن الواسطي، وأبو بكر ابن خطيب بيت اآلبار، وطائفة مسعوا أبا املنجا عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد األول بن أخربنا حم
عيسى، أخربنا الفضيل بن حيىي، أخربنا عبد الرمحن بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أخربنا شعبة، 

الرؤيا جزء من أربعني أو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يع بن عدس، عن أيب رزين العقيلي قالعن يعلى بن عطاء، عن وك
  .ال حيدث ا إال حبيباً أو لبيباً : ستة وأربعني جزءاً من النبوة، وهي على رجل طائر، فإذا حدث ا، وقعت وأحسبه قال

  .فوقع لنا عالياً بدرجتنيرواه الترمذي من طريق أيب داود الطيالسي، عن شعبة، 
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  ابن المزكي

الشيخ، احملدث، العامل، الصدوق، النبيل، أبو بكر، حممد ابن احملدث أيب زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي بن سختويه، 
  .املزكي النيسابوري

 عبد الرمحن السلمي، وعبد الرمحن بن مسع أباه، وأبا عبد اهللا احلاكم، وأبا طاهر بن حممش، وعبد اهللا بن يوسف األصبهاين، وأبا
  .حممد بن بالويه، وأبا بكر احلريي، وخلقاً كثرياً

  .وجيه الشحامي، وأبو نصر الغازي، وأبو األسعد بن القشريي، وخلق سواهم: حدث عنه

  .يقع لنا حديثه بإجازة

 بالويه، حدثنا حممد بن احلسن القطان، حدثنا أخربنا حممد ابن حيىي، حدثنا ابن: وقد حدث عنه أبو بكر اخلطيب يف تارخيه، فقال
  .قطن، فذكر حديثاً وقع يل عالياً يف جملس ابن بالويه

وذكر أنه مسع أباه، وابن حممش، وعبد الرمحن بن بالويه، والسلمي، مث عاد إيل بعد سنني، فحدث عن . كتبت عنه: قال اخلطيب
  .احلاكم، ومل يكن حدث عنه فيما تقدم

  .ومل نر له أصالً، إمنا كان يروي من فروع: قال. ل على شيءهذا ال يد: قلت

  .كان اخلطيب متوقفاً فيه: وقال أبو سعد السمعاين

روى عن حنو مخسني من أصحاب األصم، وأكثر . هو من أظرف املشايخ الذين لقيناهم، وأكثرهم مساعاً: وقال عبد الغافر الفارسي
 جملسه القاضي أبو الطيب الطربي، وحضره أكثر من مخس مئة حمربة، وأوصى يل بعد وأملى ببغداد، فحضر. عن أبيه، وعن السلمي
  .وفاته بالكتب واألجزاء

  .بلغ عدد شيوخه مخس مئة شيخ

خرج إىل احلج، وبقي بالعراق . كان من أظرف املشايخ وأرغبهم يف التجمل والنظافة، وأحفظهم أليام املشايخ: وقال السمعاين
مات يف . ين سنة، مث رجع إىل نيسابور، وأملى، ورزق الرواية، ومتع مبا مسع، مسع احلاكم، مث سرد شيوخهوغريها حنواً من عشر

  .رجب سنة أربع وسبعني وأربع مئة وله مثانون سنة

  .وهو من بيت رواية، فال ينكر ألبيه أن يسمعه من احلاكم. أدرك احلاكم وهو ابن عشر: قلت

  ابن العطار

    

  .سند، أبو منصور، عبد الباقي بن حممد بن غالب، البغدادي، األزجي، ابن العطار، وكيل اخلليفتني القائم واملقتديالشيخ اجلليل، امل

  .مسع أبا طاهر املخلص، وأمحد بن اجلندي

  .يوسف بن أيوب اهلمذاين، وعبد املنعم بن الشيخ أيب القاسم القشريي، وأبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وعدة: روى عنه

  .كان حسن السرية، مجيل األمر، صحيح السماع: السمعاينقال 
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  .ولدت سنة أربع ومثانني وثالث مئة: كتبت عنه، وكان صدوقاً، قال يل: وقال اخلطيب

  .تويف أبو منصور يف ربيع اآلخر، سنة إحدى وسبعني وأربع مئة ومساعاته قليلة

  شاهفور

  .كان أحد األعالم. يين، مث الطوسي، الشافعي، صاحب التفسري الكبريالعالمة املفيت، أبو املظفر، طاهر بن حممد اإلسفراي

  .ابن حممش، وأصحاب األصم: حدث عن

  .زاهر الشحامي، وغريه: روى عنه

  .صاهر األستاذ أبا منصور البغدادي

  .تويف بطوس يف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة

 حممد، أخربنا ابن حممش الزيادي، أخربنا حممد بن احلسني، حدثنا قرأت على ابن عباد، عن أيب روح، أخربنا زاهر، أخربنا طاهر بن
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أمحد ابن منصور، حدثنا النضر بن مشيل، حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

  .إين ألستغفر اهللا يف كل يوم مئة مرة: وسلم

  ابن البسري

  .سند العراق، أبو القاسم؛ علي بن أمحد بن حممد بن علي بن البسري، البغدادي البندارالشيخ اجلليل، العامل الصدوق، م

أيب طاهر املخلص، وأيب أمحد الفرضي، وأيب احلسن ابن الصلت ارب، وإمساعيل بن احلسن الصرصري، وأيب عمر بن : مسع من
  .مهدي، وطائفة

  .ي، وحممد ابن جعفر التميمي، وغريهمأجاز له عبد اهللا بن بطة العكربي، ونصر بن أمحد املرج

اخلطيب، واحلميدي، وأبو علي الربداين، وأبو الفضل ابن املهتدي باهللا، وعلي بن طراد الزبري، وإمساعيل بن : حدث عنه
السمرقندي، ويوسف بن أيوب اهلمذاين، وأبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وحممد بن طاهر املقدسي، وعبد الوهاب األمناطي، 

هوب بن اجلواليقي، وأبو احلسن بن الزاغوين، وأخوه أبو بكر الد، وسعيد بن أمحد بن البناء، ونصر بن نصر العكربي ومو
  .وباإلجازة أبو املعايل حممد بن حممد بن اللحاس. الواعظ، واحلافظ حممد بن ناصر، وعدد كثري

ث بالكثري، وانتشرت عنه الرواية، وكان متواضعاً، حسن األخالق، كان شيخاً صاحلاً، عاملاً ثقةً، عمر وحد: قال أبو سعد السمعاين
  .ذا هيئة ورواء

  .كتبت عنه، وكان صدوقاً: قال اخلطيب

  .وأثىن عليه. شيخ ثقة: وقال إمساعيل احلافظ

  .يف صفر سنة ست ومثانني وثالث مئة: وسأله اخلطيب عن مولده، فقال

  .عني وأربع مئةمات أبو القاسم يف سادس رمضان، سنة أربع وسب

  بيبى
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  .الشيخة املعمرة، املسندة، أم الفضل وأم عزى، بيىب بنت عبد الصمد بن علي بن حممد، اهلرمثية، اهلروية

  .عبد الرمحن بن أيب شريح جزءاً عالياً اشتهر ا: روت عن

بار بن أيب سعد الدهان، وأبو حممد بن طاهر، ووجيه الشحامي، وأبو الفتح حممد بن عبد اهللا الشريازي، وعبد اجل: حدث عنها
وقد روى . الوقت عبد األول السجزي، وخلق، آخرهم موتاً عبد اجلليل بن أيب سعد املعدل؛ الذي حلقه عبد القادر الرهاوي احلافظ

  .أبو علي احلداد يف معجمه، عن ثابت بن طاهر، عنها

 عفيفة، عندها جزء من حديث ابن أيب شريح، تفردت به، هي من قرية خبشة على بريد من هراة، صاحلة،: قال أبو سعد السمعاين
  .وماتت يف حدود سنة مخس وسبعني وأربع مئة: مث قال. ولدت يف حدود سنة مثانني وثالث مئة. مسعه منها عامل ال حيصون

  .عاشت إىل سنة سبع وسبعني وماتت يف عشر املئة: قلت

أخربنا : نا عبد اهللا بن عمر، وأخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا زكريا العليب قاالأخرب: أخربنا أمحد بن حممد بن الظاهري ومجاعة قالوا
أبو الوقت، أخربتنا بيىب اهلرمثية، أخربنا عبد الرمحن بن أمحد، أخربنا عبد اهللا البغوي، حدثنا مصعب الزبريي، حدثين مالك، عن 

  . مثنه ثالثة دراهمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع يف جمن: نافع، عن ابن عمر

  كركان

  .الشيخ القدوة، عامل الزهاد، أبو القاسم، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا الطوسي، الطابراين الكركاين، ويعرف بكركان

  .كان شيخ الصوفية واملشار إليه باألحوال وااهدة

  .ومبكة من حممد بن أيب سعيد اإلسفراييين. رييمسع محزة بن عبد العزيز املهليب، وعبد اهللا بن يوسف األصبهاين، وأبا بكر احل

    

حدثنا عنه ابن بنته عبد الواحد ابن الشيخ أيب علي الفارمذي، وعبد اجلبار بن حممد : ذكره السمعاين، فعظمه وفخمه، وقال
  .اخلواري

  .تويف يف ربيع األول سنة تسع وستني وأربع مئة، وله األصحاب والدويرة رمحه اهللا 

محد بن عبد الرحيم اإلمساعيلي املعدل، وأبو احلسن أمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد الدمشقي، وحامت بن حممد وفيها مات أ
وشيخ التعبري أبو املنجا . القرطيب ابن الطرابلسي احملدث، وأبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطيب، النحوي، مؤرخ األندلس

 حيفظ يف فن التعبري أزيد من عشرة آالف ورقة، وأبو احلسن طاهر بن أمحد بن بابشاذ، حيدرة بن علي القحطاين األنطاكي، وكان
اجلوهري النحوي مبصر، وأبو حممد بن هزارمرد الصريفيين اخلطيب، واحلافظ عمر بن أمحد اجلوري الزاهد بنيسابور، وأبو عبد اهللا 

ر، وأبو عبد اهللا حممد بن علي بن احلسني بن سكينة األمناطي، حممد بن أمحد بن عيسى بن منظور اإلشبيلي راوي الصحيح عن أيب ذ
يروي عن عبيد اهللا بن أمحد الصيدالين، واحملدث جناء بن أمحد بن عمرو الدمشقي العطار كهالً، وعبد احلميد بن عبد الرمحن بن 

  .حممد البحريي، راوي مسند أيب عوانة

  البستيغي
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  .ن حممد بن خشنام النيسابوري، البستيغي، احلبار، الكراميالشيخ املسند، أبو سعد، شبيب بن أمحد ب

  .أيب نعيم األزهري، وأيب احلسن العلوي، ومجاعة: حدث عن

حممد بن الفضل الفراوي، وزاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وإمساعيل بن املؤذن، وهبة الرمحن بن القشريي، وسعيد بن احلسني : وعنه
  .هو شيخ صاحل، صحيح السماع، مشتغل بكسبه:  وقالاجلوهري، وعبد الغافر بن إمساعيل،

  .مل يكن يعرف احلديث، وكان كرامياً متغالياً: ذكر يل زاهر الشحامي أنه مسع منه، وقال يل: وقال ابن ناصر

بع مئة، وقال أبو سعد احلافظ السمعاين، كان صاحلاً عفيفاً، سديد السرية، روى عنه جدي يف أماليه، وتويف يف حدود السبعني وأر
  .وولد قبل التسعني وثالث مئة

  .نسبة إىل ابن كرام املبتدع: والكرامي

  أبو مسلم الليثي

  .الشيخ، اإلمام، احملدث، املفيد، الرحال، الطواف، أبو مسلم عمر بن علي بن أمحد بن الليث، الليثي، البخاري

بن خنباج، وحممد بن حممد بن حاضر اهلراس، واحلافظ أيب سهل عبد الكرمي بن عبد الرمحن الكالباذي، وعلي بن أمحد : مسع من
ومسع بسمرقند من املطهر بن حممد اخلاقاين، وحممد بن جعفر . يوسف بن منصور السياري، وعبد امللك بن علي اإلمام، وعدة

ظفر بن احلسني، وعلي وببلخ أبا عمر حممد بن أمحد املستملي، وبغزنة م. وبكش من عبد العزيز ابن أمحد احللوائي الفقيه. الطبسي
بن حممد الدينوري اللبان، وسعيداً العيار، وراة عطاء بن أمحد، وببوشنج منصور بن العباس التميمي، ومبرو أبا عمرو حممد ابن عبد 

ق، مث قدم العرا. وبنيسابور أبا حفص بن مسرور، وعبد الغافر الفارسي، ومذان وأصبهان. العزيز القنطري، وأبا غامن الكراعي
  .فسمع عبد الصمد بن املأمون وطبقته

  .أبو احلسني بن الطيوري، وهبة اهللا بن الي، وأبو غالب بن البناء، وآخرون: حدث عنه

  .كان حسن املعرفة، شديد العناية بالصحيح: قال املؤمتن الساجي

  .يةكان حيفظ ويفهم، ويعرف شيئاً من علم احلديث، وكان قريب األمر يف الروا: وقال شجاع

  .وأثىن عليه ابن اخلاضبة. كتبت وكتب يل عشر رواحل: قال أبو مسلم: وقال مخيس احلوزي

هو أحد من يدعي احلفظ، إال أنه يدلس، ويتعصب ألهل البدع، أحول، شره، كلما هاجت ريح، قام : وقال أبو زكريا بن منده
  .معها، صنف مسند الصحيحني

  . كما ال نلتفت إىل ذم خصومهم مل، وأبو مسلم ثقة يف نفسهآل منده ال يعبأ بقدحهم يف خصومهم،: قلت

أبو مسلم : احلفاظ الذين شاهدم: قال أمحد بن سالمة فيما أجازه يل عن خليل بن بدر مسع حممد بن عبد الواحد الدقاق يقول
  .الليثي، قدم علينا أصبهان، وكان أحفظ من رأيت للكتابني، مجع بني الصحيحني يف أربعني سنة

قدم علينا، ومل يقض يل السماع منه، وكان حيفظ ويدلس، حدثين عنه أبو القاسم بن البصري، مات : قال شريويه الديلميو
  .خبوزستان سنة ست وستني وأربع مئة
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وكان فيه متايل عن أهل العلم، وعجب : قال. مات باألهواز سنة مثان وستني، مسعت منه، ومسع مين: وقال أبو الفضل بن خريون
  .سه رمحه اهللا بنف

  البياضي

  .الشاعر، احملسن، الشريف، أبو جعفر، مسعود بن عبد العزيز بن احملسن اهلامشي، العباسي

    

  : له ديوان صغري قل ما فيه من املديح، ونظمه يف الذروة، وهو القائل

  واقي ولي طرفٌ مطير  يذوي عشب أش كيف

 العبد األسير فأنا  يكن في العشق حر إن

 ذاك الفقير فأنا  لى الحسن زكاةٌع أو

  .تويف يف ذي القعدة سنة مثان وستني وأربع مئة

  حيدرة بن علي

  .أبو املنجا، القحطاين، األنطاكي، إمام أهل التعبري

  .ابن أيب نصر، ومجاعة: روى عن

  .ابن األكفاين، ومجال اإلسالم، وعلي بن قبيس، وآخرون: وعنه

  . حيفظ يف علم التعبري عشرة آالف ورقة وثالث مئة ورقةكان يذكر أنه: قال ابن األكفاين

  .وكان شيخه عبد العزيز الشهرزوري حيفظ يف ذلك عشرة آالف ورقة: قال

  .يكون ذلك أربعني جملداً: قلت

  .تويف سنة تسع وستني وأربع مئة، ويف النفس من هذه الكثرة

  ابن مخلد

  .زدي الواسطي، البزازالشيخ األمني، أبو احلسن حممد بن حممد بن خملد األ

ومسع من أمحد بن عبيد بن . أيب عبد اهللا العلوي؛ الذي يروي عن خليل بن أيب رافع الطحان، صاحب متيم بن املنتصر: مسع من
وعند أيب عبد اهللا احلسني بن حممد العلوي أيضاً مسند أمحد بن سنان القطان، يرويه . بريي، وابن خزفة، وأيب علي بن معاذ، وطائفة

  .عن علي بن عبد اهللا بن مبشر، عنه

مسع بإفادة أبيه، وكان ثقةً، جيد اخلط، جيد األصول، تويف سنة مثان وستني : سألت مخيساً احلافظ عن ابن خملد، فقال: قال السلفي
  .وأربع مئة

  .روى عنه ولده أبو املفضل، وأبو عبد اهللا اجلاليب: قلت
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أخربنا عمر بن مجعة سنة مخس وعشرين وست مئة، أخربنا احلسن بن مكي، : يد قاالقرأت على حممد بن علي، وأمحد بن عبد احلم
، حدثنا أمحد بن عبيد اهللا بن الفضل بن سهل، حدثنا 464أخربنا حممد ابن علي بن اجلاليب، أخربنا حممد بن حممد بن خملد سنة 

رأيت : اصم األحول، عن عبد اهللا بن سرجس قالعلي بن عبد اهللا بن مبشر، حدثنا أمحد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، عن ع
إين ألقبلك، وإين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، لوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا : األصلع يعين عمر يقبل احلجر، ويقول

  .عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

  .د بن أسلم، عن أبيه، عن عمرأخرج البخاري عن أمحد بن سنان حنوه، لكن عن يزيد بن هارون، عن ورقاء، عن زي

  مكي بن جابار

  .احلافظ، الفقيه، أبو بكر الدينوري

  .عبد الغين بن سعيد، وخلف بن حممد الواسطي، وصدقة ابن الدمل، وأيب حممد بن أيب نصر، وعدة: مسع من

  .وكتب شيئاً كثرياً، وكان سفياين املذهب

  .وغيث بن علي األرمنازي، وغريهمعبد العزيز الكتاين، وأبو طاهر احلنائي، : روى عنه

كانت له عناية جيدة مبعرفة الرجال، حدث بشيء يسري، وويل قضاء دمرية، وامتنع بأخرة من إمساع : قال األمني بن األكفاين
  .احلديث، وكان أبو بكر اخلطيب قد طلب أن يسمع منه، فأىب عليه

  .تويف يف رجب سنة مثان وستني وأربع مئة: قلت

  ابن حيوس

  .مري الكبري، شاعر الشام، مصطفى الدولة، أبو الفتيان حممد بن سلطان بن حممد بن حيوس، الغنوي، الدمشقي، صاحب الديواناأل

  .خاله أيب نصر بن اجلندي: مسع من

  .اخلطيب، وأبو حممد بن السمرقندي، والنسيب، والقاضي حيىي بن علي القرشي: روى عنه

  .عر منهمل أدرك بالشام أش: قال ابن ماكوال

  : ولد سنة أربع وتسعني وثالث مئة، ومات حبلب يف شعبان سنة ثالث وسبعني، وهو القائل: قلت

 هداية الضالّل واعتمادي  قلت للمسائل عنهم طالما

 في مكارٍم أو نزال فالقهم  إن ترد علم حالهم عن يقيٍن

خضر األكناف حمر النّصال قع  تلق بيض األعراض سود مثار الن 

  .ظمه كما تسمع فائق رائقفن

  ألب آرسالن
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السلطان الكبري، امللك العادل، عضد الدولة، أبو شجاع، ألب آرسالن، حممد بن السلطان جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجوق 
  .من عظماء ملوك اإلسالم وأبطاهلم. بن تقاق ابن سلجوق التركماين، الغزي

ن أخي ألب آرسالن، فحاربه ألب آرسالن وعمه قتلمش، فتالشى أمر سليمان، وملا مات عمه طغرلبك، عهد بامللك إىل سليما
نازعه يف امللك أيضاً قتلمش، وأقبل يف تسعني ألفاً، وكان ألب آرسالن يف اثين عشر ألفاً، فهزم : وقيل. وتسلطن ألب آرسالن

  .ماً على الدامغان وغريهاومحل فدفن بالري، وكان حاك. رمته الدابة: قيل. قتلمش، ووجد بعد اهلزمية ميتاً

    

وعظم أمر السلطان ألب آرسالن، وخطب له على منابر العراق والعجم وخراسان، ودانت له األمم، وأحبته الرعايا، وال سيما ملا 
نج هزم العدو، فإن الطاغية عظيم الروم أرمانوس حشد، وأقبل يف مجع ما مسع مبثله، يف حنو من مئيت ألف مقاتل من الروم والفر

والكرج وغري ذلك وصل إىل منازكرد، وكان السلطان خبوي قد رجع من الشام يف مخسة عشر ألف فارس، وباقي جيوشه يف 
وسار، فالتقى يزكه . أنا ألتقيهم وحسيب اهللا فإن سلمت، وإال فابين ملكشاه ويل عهدي: األطراف، فصمم على املصاف، وقال

وملا التقى اجلمعان، وتراءى الكفر واإلميان، واصطدم اجلبالن، . ، فقطع السلطان أنفهويزك القوم، فكسرهم يزكه، وأسروا مقدمهم
إنك تقاتل عن دين وعد اهللا : ال هدنة إال ببذل الري، فحمي السلطان، وشاط، فقال إمامه: طلب السلطان اهلدنة، قال أرمانوس

فإنه يكون اخلطباء على املنابر، وإم يدعون : البنصره، ولعل هذا الفتح بامسك، فالقهم وقت الزوال وكان يوم مجعة ق
. من شاء فلينصرف، فما ها هنا سلطان! يا أمراء : فصلوا، وبكى السلطان، ودعا وأمنوا، وسجد، وعفر وجهه، وقال. للمجاهدين

اؤوا، وثبت وعقد ذنب حصانه بيده، ولبس البياض وحتنط، ومحل جبيشه محلةً صادقة، فوقعوا يف وسط العدو يقتلون كيف ش
: العسكر، ونزل النصر، وولت الروم، واستحر م القتل، وأسر طاغيتهم أرمانوس، أسره مملوك لكوهرائني، وهم بقتله، فقال إفرجني

وكيفية أسر الطاغية أن مملوكاً وجد . وقرأت خبط القفطي أن ألب آرسالن بالغ يف التضرع والتذلل، وأخلص هللا. ال ال، فهذا امللك
جام جموهر وسرج مذهب مع رجل، بني يديه مغفر من الذهب، ودرع مذهب، فهم الغالم، فأتى به إىل بني يدي السلطان، فرساً بل

كل : ما كان عزمك لو ظفرت يب ؟ قال: قال. دعين من التوبيخ: أمل أبعث أطلب منك اهلدنة ؟ قال! ويلك: فقنعه باملقرعة، وقال
. ما عزمت على غريها: قال. العفو وقبول الفداء: قتل أو تشهرين يف بالدك، والثالثة بعيدةال: فما تؤمل وتظن يب ؟ قال: قال. قبيح

فاشترى نفسه بألف ألف دينار ومخس مئة ألف دينار، وإطالق كل أسري يف بالده، فخلع عليه، وبعث معه عدة، وأعطاه نفقة 
وال ملكه، فلبس الصوف، وترهب، مث مجع ما وصلت يده وأما الروم فبادروا، وملكوا آخر، فلما قرب أرمانوس، شعر بز. توصله

  .وكانت امللحمة يف سنة ثالث وستني. إنه غلب على ثغور األرمن: إليه حنو ثالث مئة ألف دينار، وبعث ا، واعتذر، وقيل

وه حاروت، وذهب إىل وقد غزا بالد الروم مرتني، وافتتح قالعاً، وأرعب امللوك، مث سار إىل أصبهان، ومنها إىل كرمان وا أخ
  .شرياز، مث عاد إىل خراسان، وكاد أن يتملك مصر

كانت بيده . يوسف اخلوارزمي: مث يف سنة مخس عرب السلطان جبيوشه ر جيحون، وكانوا مئيت ألف فارس، فأيت بعلج يقال له
ورماه، . دعوه:  وأخذ القوس، وقالمثلي يقتل هكذا ؟ فاحتد السلطان،: يا خمنث: قلعة، فأمر أن يشبح يف أربعة أوتاد، فصاح

فأخطأه، فطفر يوسف إىل السرير، فقام السلطان، فعثر على وجهه، فربك العلج على السلطان، وضربه بسكني، وتكاثر املماليك، 
  .فهربوه، ومات منها السلطان، وذلك يف مجادى اآلخرة سنة مخس وستني وأربع مئة، وله أربعون سنة
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مسعت أبا جعفر النجار رسول ناصر الدولة ابن محدان املتغلب على مصر إىل ألب آرسالن يستدعيه، : قذقال مؤيد الدولة ابن من
، فوردت عليه خبراسان، فجهز جيشاً 463ويطلب عساكره ليتسلم ديار مصر، ملا وقع بينه وبني السودان، وكانت املراسلة يف سنة 

رها، وسري رسوله إىل متويل حلب حممود بن نصر، يستمده، ويأمره أن يطأ كثرياً، ووصل هو إىل ديار بكر، مث نازل الرها، وحاص
بساطه أسوة غريه من امللوك، فلم يفعل وخاف، فأقبل هو، فنازل حلب، وانتشرت عساكره بالشام، مث خرج حممود إىل خدمته، 

 خراسان بسرخس يف رجب يف فأكرمه، وصاحله، مث فتر السلطان عن مصر، فحركه طاغية الروم أرمانوس، ومات أبوه صاحب
سنة إحدى ومخسني وأربع مئة، وله سبعون سنة، وكان يف مقابلة أوالد حممود بن سبكتكني، وكان ينطوي على بعض عدل ودين، 

  .وينكر على أخيه طغرلبك ظلمه

مصر املستنصر ومات معه يف السنة آرسالن البساسريي األمري، صاحب الفتنة العظمى، الذي أخذ بغداد، وخطب ا لصاحب 
  .وهرب خليفة بغداد، واستجار بالعرب. الرافضي

  ابن أبي الحديد

    

الشيخ، العدل، املرتضى، الرئيس، أبو احلسن، أمحد بن عبد الواحد ابن احملدث أيب بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد، 
  .السلمي، الدمشقي

  .مسع أباه، وجده، وجده ألمه أبا نصر بن هارون

أبو بكر اخلطيب، والكتاين، وعمر الرواسي، وأبو القاسم النسيب، وهبة اهللا بن األكفاين، وعبد الكرمي بن محزة، ومجال : عنهحدث 
  .اإلسالم علي بن املسلم، وطاهر بن سهل، وإمساعيل بن السمرقندي، وآخرون

  .وكان ثقةً، نبيالً، متفقداً ألحوال الطلبة والغرباء، عدالً مأموناً

  .ربيع األول، سنة تسع وستني وأربع مئة، عن بضع ومثانني سنة، وكان صحيح السماع رمحه اهللا مات يف 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد الفقيه ببعلبك، أخربنا عبد الواحد بن أمحد القاضي، سنة ست وعشرين وست مئة، حدثنا علي بن 
علي بن إبراهيم اخلطيب، أخربنا أبو احلسن أمحد بن عبد الواحد بن  ببعلبك، أخربنا أبو القاسم 551احلسن احلافظ إمالًء، سنة 

  : حممد بن أمحد، أخربنا جدي، أخربنا حممد بن جعفر السامري، أنشدين حممد بن طاهر الرقي

 صنائع اإلحسان تتهيا  ليس في كل حالٍة وأوان

  حذراً من تعذّر اإلمكان  أمكنت فبادر إليها فإذا

  أبو صالح المؤذن

مام، احلافظ، الزاهد، املسند، حمدث خراسان، أبو صاحل، أمحد بن عبد امللك بن علي بن أمحد بن عبد الصمد بن بكر اإل
  .النيسابوري، الصويف، املؤذن

أول مساعه كان يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة، فسمع أبا نعيم اإلسفراييين، وأبا احلسن العلوي، وأبا طاهر بن حممش، وأبا عبد 
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. احلاكم، ومحزة بن عبد العزيز املهليب، وعبد اهللا بن يوسف األصبهاين، وأبا عبد الرمحن السلمي، وأبا زكريا املزكي، وطبقتهماهللا 

ومسع من محزة بن يوسف السهمي، وعدة جبرجان، ومن أيب القاسم بن بشران، وطبقته ببغداد، ومن أيب نعيم احلافظ وحنوه 
وعبد الرمحن بن الطبيز احلليب بدمشق، ومن أيب ذر اهلروي مبكة، ومن احلسن بن األشعث مبنبج، بأصبهان، ومن املسدد األملوكي، 

  .ومجع وصنف، وعمل مسودة لتاريخ مرو. وصحب األستاذ أبا علي الدقاق، وأمحد بن نصر الطالقاين

  .خرج أبو صاحل ألف حديث، عن ألف شيخ له: قال زاهر الشحامي

  .بو صاحل علينا يف حياة ابن بشران، وكتب عين، وكتبت عنه، وكان ثقةقدم أ: وقال أبو بكر اخلطيب

  .مولده يف سنة مثان ومثانني وثالث مئة، وأقدم شيخ له أبو نعيم اإلسفراييين: قلت

 ابنه إمساعيل بن أمحد، وزاهر، ووجيه ابنا الشحامي، وعبد الكرمي بن حسني البسطامي، وأبو عبد اهللا حممد بن الفضل: حدث عنه

  .الفراوي، وعبد املنعم بن القشريي، وابن أخيه أبو األسعد هبة الرمحن بن عبد الواحد، وعدة

أبو صاحل املؤذن األمني، املتقن، احملدث، الصويف، نسيج وحده يف طريقته ومجعه وإفادته، ما رأيت مثله : قال عبد الغافر يف السياق
ألبواب والشيوخ، وأذن سنني حسبةً، وكان حيثين على معرفة احلديث، ومل مسع الكثري، ومجع ا. يف حفظ القرآن ومجع األحاديث

ولو : إىل أن قال... أمتكن من مجع هذا الكتاب إال من مسوداته وجمموعاته، فهي املرجوع إليها فيما أحتاج إىل معرفته وخترجيه 
  .كثرة ما هو بصدده من االشتغال والقراءة عليهذهبت أشرح ما رأيت منه؛ لسودت أوراقاً مجة، وما انتهيت إىل استيفاء ذلك من 

ما يقدر أحد أن يكذب يف هذه البلدة وأبو : مسعت حممد بن أيب زكريا املزكي يقول: وقال أبو جعفر حممد بن أيب علي اهلمذاين
م الزمان، وشيخ وقته يف إذا دخلتم على أيب صاحل، فادخلوا باحلرمة، فإنه جن: ومسعت أبا املظفر منصوراً السمعاين يقول. صاحل حي
  .هذا األوان

  .تويف يف سابع رمضان سنة سبعني وأربع مئة: قال عبد الغافر

جزاك اهللا عين : رآه بعض الصاحلني ليلة وفاته، وكأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ بيده، وقال له: قال أبو سعد السمعاين
  .ونشرت من سنيتخرياً، فنعم ما أقمت حبقي، ونعم ما أديت من قويل، 

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا زاهر بن طاهر، أخربنا أبو صاحل املؤذن، أخربنا حممد بن حممد الزيادي، 
 أخربنا أمحد بن حممد بن حيىي البزاز، حدثنا عبد الرمحن بن بشر، حدثنا بشر ابن السري، حدثنا حنظلة بن أيب سفيان، عن سامل،

  .أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يراجعها: عن أبيه

  .هذا حديث صحيح اإلسناد

    

أبو صاحل حافظ صويف، متقن، نسيج وحده يف اجلمع واإلفادة، أذن مدةً احتساباً، ووعظ يف الليل، وسبح : قال أبو سعد السمعاين
وقاف الكتب واألجزاء احلديثية، فيتعهد حفظها، ويأخذ صدقات التجار واألكابر، فيوصلها على املدرسة البيهقية، وكان حتت يده أ

  .إىل املستحقني

، أخربنا إمساعيل بن أيب 559أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا زين األمناء احلسن بن حممد، أخربنا عمي أبو القاسم احلافظ، سنة 
بن احلسني، أخربنا عبيد اهللا بن إبراهيم املزكي، حدثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء، صاحل، أخربنا أيب، أخربنا أبو احلسن حممد 



الذهيب-سري أعالم النبالء  3474  

قدم وفد جهينة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، : حدثنا احلسني بن الوليد، عن قيس عن ابن أيب ليلى، عن أيب الزبري، عن جابر قال
  .رب ؟فأين الك: فقام غالم يتكلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقد مات يف سنة سبعني هذه ابن النقور املذكور، والشيخ أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن محدوه البغدادي املقرئ، آخر من 
حدث عن ابن مسعون، وخطيب دمشق أبو نصر احلسني بن حممد بن طالب؛ صاحب ابن مجيع، وأبو القاسم عبد اهللا بن احلافظ 

نابلة الشريف أبو جعفر عبد اخلالق بن أيب موسى اهلامشي، عن تسع ومخسني سنة، وحنوي العراق احلسن بن حممد اخلالل، وشيخ احل
  .أبو احلسن حممد بن هبة اهللا بن الوراق الضرير، وحمدث أصبهان عبد الرمحن بن مندة العبدي، وآخرون

  السكري

  .ي، السكري، الفقيهاإلمام، احملدث، احلافظ، مفيد اجلماعة، أبو سعد، علي بن موسى، النيسابور

جده عبد اهللا بن عمر السكري، والقاضي أيب بكر احلريي، وأيب سعيد حممد بن موسى الصرييف، وحممد بن أيب إسحاق : مسع من
  .وكان يفهم هذا الشأن، وينتقي على الشيوخ. املزكي، وعدة

  .يوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، وإمساعيل بن أمحد املؤذن، وآخرون: روى عنه

  .تويف راجعاً من احلج يف سنة مخس وستني وأربع مئة

  .وآخر من روى عنه أبو األسعد بن القشريي

  .احلميدي، وابن اخلاضبة، وشجاع الذهلي: وذكرت يف التذكرة له حديثاً، ومسع منه ملا حج

  .ولد سنة تسع وأربع مئة: وقيل. خرج على الصحيحني كتاباً. له تاريخ، وتراجم، ومسانيد، ومعاجم: قال هبة اهللا السقطي

  ابن البسطامي

الشيخ أبو املعايل، عمر بن القاضي أيب عمر حممد بن احلسني البسطامي، مث النيسابوري، ويلقب باملؤيد، سبط اإلمام أيب الطيب 
  .الصعلوكي

  .وأملى عدة جمالس. مسع أبا احلسني اخلفاف، وأبا احلسن العلوي

  .دي، وزاهر ووجيه ابنا الشحامي، وآخرونسبطه هبة اهللا بن سهل السي: حدث عنه

  .تويف سنة مخس وستني وأربع مئة

  : أخته

  بنت البسطامي

  .عائشة بنت حممد بن احلسني

  .روت أيضاً عن أيب احلسني اخلفاف، وغريه

  .إمساعيل بن املؤذن، وزاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وحممد بن محويه اجلويين الزاهد: وعنها
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  .بعيدهتوفيت قبل أخيها أو 

  .وكان أبومها من كبار العلماء، تويف سنة مثان وأربع مئة

  .وأخومها هو املوفق هبة اهللا من كبار العلماء

  .وولده هو أبو سهل حممد بن املوفق، قدمي الوفاة، كبري الشأن رمحهم اهللا 

  ملك المغرب

  .أبو بكر بن عمر اللمتوين الرببري

    

لي بن أيب فنون قاضي مراكش أن جوهراً رجالً من املرابطني قدم من الصحراء إىل بالد ظهر بعد األربعني وأربع مئة، فذكر ع
املغرب ليحج والصحراء برية واسعة جنويب فاس وتلمسان، متصلة بأرض السودان، ويذكر ملتونة أم من محري نزلوا يف اجلاهلية ذه 

 آمن سائرهم، وسار إليهم من يذكر هلم مجالً من الشريعة، فحسن الرباري، وأول ما فشا فيهم اإلسالم يف حدود سنة أربع مئة، مث
إسالمهم مث حج الفقيه املذكور، وكان ديناً خرياً، فمر بفقيه يقرئ مذهب مالك ولعله أبو عمران الفاسي بالقريوان فجالسه وحج، 

. خذ معك من يعلمهم الدين: قال. ة يف بعضناما عندنا يف الصحراء من العلم إال الشهادتني والصال! يا فقيه : ورجع إليه، مث قال

. فأرسله. اذهب معه: فامتنع، فقال لعبد اهللا بن ياسني. اذهب مع هذا! يا عمر : فقال البن أخيه. نعم وعلي كرامته: قال جوهر

من : نه بالسالمة، وقالواوكان عاملاً قوي النفس، فأتيا ملتونة، فأخذ جوهر بزمام مجل ابن ياسني تعظيماً له، فأقبلت املشيخة يهنئو
أما الصالة والزكاة فقريب، : فأكرموه، وفيهم أبو بكر بن عمر، فذكر هلم قواعد اإلسالم، وفهمهم، فقالوا. حامل السنة: ذا؟ قال

ويف تلك الصحارى . وأما من قتل يقتل، ومن سرق يقطع، ومن زىن جيلد، فال نلتزمه، فاذهب، فأخذ جوهر بزمام راحلته، ومضيا
تصلة بإقليم السودان قبائل ينسبون إىل محري، ويذكرون أن أجدادهم خرجوا من اليمن زمن الصديق، فأتوا مصر، مث غزوا املغرب امل

فانتهيا إىل جدالة، قبيلة جوهر، : قال. ملتونة، وجدالة، وملطة، وإينيصر، ومسوفة: مع موسى بن نصري، مث أحبوا الصحراء وهم
قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤالء اجلاحدين، وقد حتزبوا لكم، فانصبوا رايةً : اسني للذين أطاعوهفاستجاب بعضهم، فقال ابن ي

: قال. لو فعلت لتسلطت قبيليت، وعاثوا: قال. ال، أنا حامل أمانة الشرع، بل أنت األمري: قال. فأنت أمرينا: قال جوهر. وأمرياً

أمري املسلمني، وقام معه : فبايعوا أبا بكر، ولقبوه: عليه األمر، إىل أن قالفهذا أبو بكر بن عمر رأس ملتونة، فسر إليه، واعرض 
طائفة من قومه وطائفة من جدالة، وحرضهم ابن ياسني على اجلهاد، ومساهم املرابطني، فثارت عليهم القبائل، فاستماهلم أبو بكر، 

 فهلكوا جوعاً، وضعفوا، فقتلوهم، واستفحل أمر أيب وكثر مجعه، وبقي أشرار، فتحيلوا عليهم حىت زربوهم يف مكان، وحصروهم،
  .بكر بن عمر، ودانت له الصحراء، ونشأ حول ابن ياسني مجاعة فقهاء وصلحاء، وظهر اإلسالم هناك

ه شق وأما جوهر، فلزم اخلري والتعبد، ورأى أنه ال وضع له، فتأمل، وشرع يف إفساد الكبار، فعقدوا له جملساً، مث أوجبوا قتله حبكم أن
وكثرت املرابطون، وقتلوا، وبوا، وعاثوا، وبلغت األخبار إىل ذلك الفقيه . فصلى ركعتني، وقتل. وأنا أحب لقاء اهللا: العصا، فقال

مبا فعل ابن ياسني، فاسترجع وندم، وكتب إليه ينكر عليه كثرة القتل والسيب، فأجاب يعتذر بأن هؤالء كانوا جاهليةً يزنون، ويغري 
  .ى بعض، وما جتاوزت الشرع فيهمبعضهم عل
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ويف سنة مخسني وأربع مئة قحطت بالدهم، وماتت مواشيهم، فأمر ابن ياسني ضعفاءهم باملسري إىل السوس وأخذ الزكاة، فقدم 
وا سجلماسة منهم سبع مئة، وسألوا الزكاة، فجمعوا هلم ماالً، فرجعوا به، مث ضاقت الصحراء م، وأرادوا إعالن احلق، وأن يسري

إىل األندلس للغزو، فأتوا السوس، فحارم أهلها، فقتل عبد اهللا بن ياسني، وازم أبو بكر بن عمر، مث حشد ومجع وأقبل، فالتقوه، 
فانتصر، وأخذ أسالم، وقوي جأشه، مث نازل سجلماسة، وطالب أهلها بالزكاة، فربز حلرم مسعود األمري، وطالت بينهم احلرب 

سعوداً، وملكوا سجلماسة، فاستناب أبو بكر عليها يوسف بن تاشفني ابن عمه، فأحسن السرية، وذلك يف سنة مرات، مث قتلوا م
ثالث ومخسني وأربع مئة، ورجع امللك أبو بكر إىل الصحراء، مث قدم سجلماسة، وخطب لنفسه، واستعمل عليها ابن أخيه، وجهز 

  . ذا هيئة شجاعاً، سائساًجيشه مع ابن تاشفني، فافتتح السوس، وكان ابن تاشفني

  .تويف امللك أبو بكر اللمتوين بالصحراء يف سنة اثنتني وستني وأربع مئة، فتملك بعده ابن تاشفني، ودانت له األمم

  .فأول من كان فيهم امللك من الرببر صنهاجة، مث كتامة، مث ملتونة، مث مصمودة، مث زناتة

  . من محري، ومن سواهم، فمن الرببر، وبربر من ولد قيذار بن إمساعيلوقد ذكر ابن دريد أن كتامة وملتونة وهوارة

    

إن دار الرببر كانت فلسطني، وملكهم هو جالوت، فلما قتله نيب اهللا داود؛ جلت الرببر إىل املغرب، وانتشروا إىل السوس : ويقال
ة، وأسلم خلق منهم، وسيب من ذراريهم، وغزا املسلمون فيهم يف زمن بين أمي. األقصى، فطول أراضيهم حنو من ألف فرسخ

مث كان الذين أسلموا . متلك ابنا بربريتني الدنيا: وكانت والدة املنصور بربريةً، ووالدة عبد الرمحن الداخل بربرية، فكان يقال
اموا مع املهدي، خوارج وإباضية، حاربوا مرات، وراموا امللك، إىل أن سار إليهم داعي املهدي، فاستماهلم، وأفسد عقائدهم، وق

ومتلك املغرب م، مث سار املعز من أوالده يف جيش من الرببر، فأخذ الديار املصرية، مث يف كل وقت يثور بعضهم على بعض وإىل 
اليوم، وفيهم حدة وشجاعة، وإقدام على الدماء، وهم أمم ال حيصون، وقد متلكوا األندلس سنة إحدى وأربع مئة، وفعلوا العظائم، 

وا من الصحراء كما ذكرنا مع أيب بكر بن عمر، ومتلكوا حنواً من مثانني سنة، حىت خرج من جبال درن ابن تومرت، وفتاه مث ثار
عبد املؤمن، ومتلكوا املغرب، وحموا الدولة اللمتونية، ودام ملكهم مئةً وثالثني سنة، حىت خرج عليهم بنو مرين، فللملك يف أيديهم 

 دولة السلطان الفقيه أيب احلسن علي املريين، ودانت له املغرب، وقتل صاحب تلمسان، وله جيش إىل اآلن سبعون سنة، وعظمت
  .عظيم، وهيبة قوية، وفيه دين وعدل وعلم

  ابن الشبل

  .شاعر العصر، أبو علي، حممد بن احلسني بن عبد اهللا بن أمحد بن الشبل بن أسامة السامي، البغدادي، احلرميي

  .له ديوان مشهور

  .أيب احلسن بن البادي، وغريه: عنحدث 

  .إمساعيل بن السمرقندي، وأبو احلسن بن عبد السالم، وأبو سعد بن الزوزين، وشجاع الذهلي، وآخرون: روى عنه

  .ونظمه يف الذروة

  .كتب عنه احلافظ اخلطيب، وطول ابن النجار ترمجته مبقطعات
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  .وسبعون سنةمات يف احملرم سنة ثالث وسبعني وأربع مئة، وله اثنتان 

  .وقد مسع غريب احلديث من ابن البادي

  أتسز

  .ابن أوق اخلوارزمي، صاحب دمشق، من كبار ملوك الظلم

غلت األسعار يف سنة حصار امللك أتسز دمشق، وبلغت الغرارة أزيد من عشرين ديناراً، مث متلك البلد : قال هبة اهللا بن األكفاين
الفراديس، وخطب للمقتدي باهللا العباسي، وقطعت دعوة املصريني، وذلك يف سنة مثان صلحاً، ونزل يف دار اإلمارة داخل باب 

  .وستني

ويل أتسز دمشق بعد حصاره إياها دفعات، وأقام الدعوة العباسية، وتغلب على أكثر الشام، وقصد مصر : وقال ابن عساكر
 إحدى وسبعني، فعجز عنهم، واستنجد بتاج الدولة تتش، ليأخذها، فلم يتم ذلك، مث جهز املصريون إىل الشام عسكراً ثقيالً، سنة

فقدم تتش دمشق، وغلب عليها، وقتل أتسز يف ربيع اآلخر، ومت األمر لتتش، وكان أتسز قد أنزل جنده يف دور الناس، واعتقل من 
وقد قتل بالقدس خلقاً كثرياً . الرؤساء مجاعةً، ومشسهم مبرج راهط، حىت افتدوا أنفسهم مبال كثري، ونزح مجاعة منهم إىل طرابلس

  .والعامة تسميه أقسيس. منهم قاضيها، وفعل العظائم حىت قلعه اهللا تعاىل

  الجرجاني

  .شيخ العربية، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين

  .أخذ النحو جبرجان عن أيب احلسني حممد بن حسن بن أخت األستاذ أيب علي الفارسي

إليضاح، يكون ثالثني جملداً، وله إعجاز القرآن ضخم، وخمتصر شرح اإليضاح، ثالثة أسفار، وكتاب وصنف شرحاً حافالً ل
  .العوامل املئة، وكتاب املفتاح، وفسر الفاحتة يف جملد، وله العمد يف التصريف، واجلمل، وغري ذلك

  .وكان شافعياً، عاملاً، أشعرياً، ذا نسك ودين

  .وكان آية يف النحو. خل عليه لص، فأخذ ما وجد، وهو ينظر، وهو يف الصالة فما قطعهاكان ورعاً قانعاً، د: قال السلفي

  .سنة أربع وسبعني رمحه اهللا : تويف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة وقيل

  ابن زيرك

  . بابن زيركعرف. العالمة، شيخ مهذان، أبو الفضل، حممد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن علي بن مزدين القومساين مث اهلمذاين

  .ولد سنة تسع وتسعني وثالث مئة

. أبيه، وعمه أيب منصور حممد، وعلي بن أمحد بن عبدان، ويوسف بن كج الفقيه، واحلسني بن فنجويه، وعدة: وحدث عن

  .وباإلجازة عن أيب احلسن بن رزقويه، وأيب عبد الرمحن السلمي
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مات يف ربيع اآلخر، سنة . حشمة، ويد يف التفسري، فقيهاً، أديباً، متعبداًأكثرت عنه، وكان ثقةً صدوقاً، له شأن و: قال شريويه
فأشهدته علي . أكثر ذكر اهللا! يا بين : مرضت، واشتد األمر، فكان أيب يقول: مسعته يقول. وقربه يزار، ويتربك به. إحدى وسبعني

إذا أنا برجل ذي هيبة ومجال، كأنه يسبح يف اهلواء، فقال أنين على اإلسالم والسنة، فرأيت وأنا يف تلك احلال كأن هيبةً دخلتين، ف
. اإلميان يزيد وينقص، والقرآن غري خملوق جبميع جهاته، وإن اهللا يرى يف اآلخرة: قل: فكرر علي، مث قال يل. نعم: فقلت. قل: يل

فأردت . أنا أشهد لك عند العرش: الفأعاد الكلمات، فقلتها معه، فتبسم، وق. قل معي: فقال. لست أطيق أن أقول من اهليبة: قلت
متعين : ومسعته يقول يف قوله عليه السالم. هذا ملك، وعوفيت: فقلت يف نفسي. أنا ال أدري: هل أنا ميت، فبدر، وقال: أن أسأله

ثا خالفة فور. مها من الدين مبرتلة السمع والبصر: بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مين عىن أبا بكر وعمر، ألنه رآمها، فقال
  .النبوة

  ابن موسى الخياط

  .الشيخ اإلمام، مقرئ الوقت، أبو بكر، حممد بن علي بن حممد بن موسى بن جعفر البغدادي، احلنبلي، اخلياط

  .ولد سنة ست وسبعني وثالث مئة

  .أيب احلسن احلماميتال بالروايات على أيب أمحد الفرضي، وأيب احلسني السوسنجردي، وبكر بن شاذان، وعبيد اهللا املصاحفي، و

ومسع من الفرضي، وأمحد بن حممد بن الصلت األهوازي، وأيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن دوست، وأيب عمر بن مهدي، وإمساعيل 
  .بن احلسن الصرصري، وعدة

  .حممد بن احلسني املزريف، وهبة اهللا بن الطرب، واحلسني بن حممد البارع، ورووا عنه: قرأ عليه

طيب يف تارخيه، وعبد اهللا بن أمحد اليوسفي، وحيىي بن الطراح، وعبد اخلالق بن البدن، وأبو منصور القزاز، اخل: حدث عنه
  .وآخرون

  .كان شيخاً ثقةً يف احلديث والقراءة، صاحلاً، صابراً على الفقر: سألت املؤمتن الساجي عن أيب بكر اخلياط، فقال: قال السلفي

  .و بكر من البكائني عند الذكر، قد أثرت الدموع يف خديهكان أب: وقال ابن ياسر الربداين

كان من املقرئني العباد، ذا قناعة وتعفف وفقر، وممن تال عليه حممد بن علي بن منصور شيخ أيب العالء اهلمذاين، وروى عنه : قلت
  .باإلجازة أبو الكرم الشهرزوري

  .وستني وأربع مئة يف رابعهتويف يف مجادى األوىل، سنة سبع : قال أبو الفضل بن خريون

  ابن أسيد

اجلليل الصاحل، أبو بكر، حممد بن أمحد بن أسيد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن احملدث أسيد بن عاصم الثقفي األصبهاين 
  .املديين

  .احلافظ أيب عبد اهللا بن مندة: حدث عن

  .خلاللأبو نصر البار، وحيىي بن منده، واحلسني بن عبد امللك ا: روى عنه
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  .وكان ذا علم ورئاسة وأصالة

  .تويف يف شعبان، سنة مثان وستني وأربع مئة

  الصفار

  .مفيت نيسابور، أبو بكر، حممد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس النيسابوري، الشافعي، الصفار

  .مسع أبا نعيم املهرجاين، وأبا احلسن العلوي، وأبا عبد اهللا احلاكم

  .حامي، وغريمهازاهر ووجيه ابنا الش: وعنه

ما رأيت أحسن فتيا من : تفقه بأيب حممد اجلويين، وخلفه يف حلقته ملا حج، ومسعت أبا عاصم العبادي يقول: قال أبو سعد السمعاين
  .الصفار وال أصوب

  .يف ربيع األول: تويف يف ربيع اآلخر، سنة مثان وستني وأربع مئة، وقيل: قال السمعاين

  صاحب الجبلي

  . بغداد، أبو طاهر، حممد بن علي بن أمحد بن صاحل املؤدباألديب، شاعر

  .أيب علي بن شاذان: يروي عن

  .أبو غالب القزاز، ومجاعة: وعنه

  .ونظمه بديع

  .مات سنة تسع وستني وأربع مئة، وله نيف ومثانون سنة

  ابن بابشاذ

  .تصانيفإمام النحاة، أبو احلسن، طاهر بن أمحد بن بابشاذ املصري، اجلوهري، صاحب ال

  .قدم بغداد تاجراً يف اللؤلؤ، وأخذ عن علمائها، مث قرر له الذهب يف ديوان اإلنشاء ليحرر عربية الترسل

  .مث تزهد وتعبد، ولزم جامع مصر. أبو القاسم بن الفحام، وحممد بن بركات السعيدي: أخذ عنه

  .تويف سنة تسع وستني وأربع مئة، سقط من املنارة، فتلف

  ندهأبو عمرو بن م

الشيخ، احملدث، الثقة، املسند الكبري، أبو عمرو، عبد الوهاب بن احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن احلافظ حممد بن حيىي ابن 
  .منده، العبدي، األصبهاين، أحد اإلخوة، وكان أصغر من أخويه احلافظ عبد الرمحن وعبيد اهللا

    

، وأبا عمر بن عبد الوهاب السلمي، وأبا حممد احلسن بن يوه، وجعفر بن حممد مسع أباه، فأكثر، وأبا إسحاق بن خرشيذ قوله
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الفقيه، وحممد بن إبراهيم اجلرجاين، وأبا بكر بن مردويه، وخلقاً بأصبهان، وأبا سعيد حممد بن موسى الصرييف، وطبقته بنيسابور، 
  .ومسع بشرياز ومهذان ومكة والري

  . عدة أجزاء مرويةوكان يسافر يف التجارة، وله فوائد يف

املؤمتن الساجي، وابنه حيىي بن عبد الوهاب احلافظ، وحممد بن طاهر، وإمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي، وأبو نصر : حدث عنه
أمحد ابن عمر الغازي، وأخوه خالد بن عمر، وأبو سعد أمحد بن حممد بن البغدادي، وأمحد بن حممد بن الفتح امللقب بالغيج، 

بن عبد امللك اخلالل، واحلسن بن العباس الرستمي، ومسعود بن احلسن الثقفي، وأبو اخلري حممد بن أمحد الباغبان، وخلق واحلسني 
  .كثري

  .أبو األرامل: كان يقال له. وكان طويل الروح على الطلبة، طيب اخللق، حمسناً، متواضعاً

حممد وإسحاق، وعبد امللك، : ئة، وكان رحيماً للفقراء، وله أوالدولد سنة مثان ومثانني وثالث م. فضائله كثرية: قال ولده حيىي
كان أيب رمبا أنامين إىل جنبه يف الفراش، وكان : مسعت أيب أبا عمرو. وأمهم هي فاطمة بنت الشيباين. وإبراهيم، وحيىي، وعائشة

  .أمسر، وكنت أبيض، فكان ميازحين، ويعانقين

 جمتمعني على الثناء على أيب عمرو واملدح له، وكان شيخنا إمساعيل احلافظ مكثراً عنه، رأيتهم بأصبهان: قال أبو سعد السمعاين
  .وكان يثين عليه، ويفضله على أخيه عبد الرمحن

  .مل أر شيخاً أقعد وال أثبت من عبد الوهاب يف احلديث، وقرأت عليه حىت فاضت نفسه، وفجعت به: وقال املؤمتن الساجي

  .اسع عشر مجادى اآلخرة، سنة مخس وسبعني وأربع مئةمات أيب يف ت: قال حيىي

أخربنا سليمان بن قدامة، وفاطمة بنت سليمان، عن حممود بن إبراهيم، أخربنا حممد بن أمحد املؤذن، سنة ست ومخسني ومخس 
ن بن بشر، حدثنا مئة، أخربنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق، أخربنا أيب، أخربنا حممد بن احلسني القطان، حدثنا عبد الرمح

  .أن أنس بن مالك كان إذا دخل اخلالء وضع له أشنان وماء: أزهر، عن ابن عون، عن ابن سريين

  .هذا خرب صحيح موقوف

ومات معه أبو بكر حممد بن أمحد بن علي السمسار، وأبو الفضل املطهر بن عبد الواحد البزاين، وأبو أمحد جعفر بن عبد اهللا بن 
  .بضع ومثانني سنة، وسهل بن عبد اهللا بن علي الغازي، وفيها باختالف احلافظ األمري أبو نصر بن ماكوالأمحد الطليطلي عن 

  كالر

  .الشيخ، املسند، الصاحل، بقية املشايخ، أبو منصور، عبد الرمحن ابن حممد بن عفيف البوشنجي، اهلروي، املعروف بكالر، وبكالري

  .بيىب آخر أصحابه موتاًمسع عبد الرمحن بن أيب شريح، وكان هو و

ابن طاهر، ووجيه الشحامي، وزهري بن علي السرخسي، واحلسن بن حممد بن حممد السنجبسيت، وفضيل بن إمساعيل، : حدث عنه
  .وأبو الوقت السجزي، وعبد اجلليل بن أيب سعد، وحممد بن إمساعيل الفضيلي، ومنصور بن علي احلجري، وآخرون

  .وقد وثق

  .قهوقع يل جزء من طري
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  .تويف يف رمضان سنة سبع وسبعني وأربع ببوشنج

قرأت على أمحد بن عبد الرمحن العلوي، وأمحد بن حممد احلليب يف وقتني، أخربكما عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد األول بن عيسى، 
ويد بن سعيد، حدثنا علي بن أخربنا عبد الرمحن بن حممد، أخربنا عبد الرمحن بن أيب شريح، أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا س

رأيت النيب : أو ذكر أكثر، فأخربين محزة الزيات قال. مسعت أنا ومحزة الزيات من أبان بن أيب عياش مخس مئة حديث: مسهر قال
  .صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فعرضتها عليه، فما عرف منها إال اليسري، مخسةً أو ستة أحاديث، فتركت احلديث عنه

  .مسلم يف مقدمة الصحيح، عن سويد، فوقع موافقةً عالية بدرجةأخرجها 

  الزينبي

الشيخ الصاحل، الزاهد، الشريف، مسند الوقت، أبو نصر، حممد ابن حممد بن علي بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان 
عبد اهللا بن العباس اهلامشي، العباسي، الزينيب، بن حممد بن سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن اإلمام إبراهيم بن حممد بن علي بن البحر 

  .البغدادي

  .أرخه السمعاين. ولد يف صفر، سنة سبع ومثانني وثالث مئة

وكان آخر من حدث عن املخلص . ومسع أبا طاهر املخلص، وأبا بكر حممد بن عمر بن زنبور، وأبا احلسن بن احلمامي، وغريهم
  .وابن زنبور يف الدنيا

    

ميدي، وابن اخلاضبة، والربداين، وابن طاهر، ومؤمتن الساجي، وأبو نصر الغازي، وإمساعيل بن حممد التيمي، احل: روى عنه
وإمساعيل بن السمرقندي، وعلي بن طراد، وأخوه حممد، ووجيه الشحامي، وحممد بن القاسم الشهرزوري املوصلي، وقاضي 

، وأبو الفضل حممد ابن عمر األرموي، وأبو بكر بن الزاغوين، وأبو حممد سنجار مظفر بن أيب أمحد، وأمحد بن حممد بن املؤيد باهللا
  .املادح، وخلق كثري آخرهم موتاً هبة اهللا بن أمحد الشبلي، وبقي بعده يروي عنه باإلجازة أبو الفتح بن البطي

صوف، وكان منقطعاً يف رباط شيخ أبو نصر شريف زاهد، صاحل دين، متعبد، هجر الدنيا يف حداثته، ومال إىل الت: قال السمعاين
كان أبو نصر الزينيب : ومسعت أبا الفضل ابن املهتدي باهللا يقول: قال. الشيوخ أيب سعد، انتهى إليه إسناد البغوي، ورحل إليه الطلبة
و سعد البغدادي رحل أب: ومسعت إمساعيل احلافظ بأصبهان يقول: قال. إذا قرئ عليه اللحن، رده لكثرة ما قرئت عليه تلك األجزاء

من أين يل علي بن اجلعد عن : إىل أيب نصر الزينيب، فدخل بغداد، ومل يلحقه، فحني أخرب مبوته خرق ثوبه، ولطم، وجعل يقول
  .زاهد، صحيح السماع، آخر من حدث عن املخلص: شعبة ؟ فسألت إمساعيل عن الزينيب، فقال

  .ادى اآلخرة، سنة تسع وسبعني وأربع مئةمات يف احلادي والعشرين من مج: قال السمعاين وغريه

أخربنا علي بن أمحد املعدل، أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا حممد ابن عبيد اهللا، أخربنا أبو نصر حممد بن حممد، أخربنا أبو طاهر 
افع، عن ابن عمر، عن املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن ن

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى بني العمودين تلقاء وجهه يف جوف الكعبة: بالل رضي اهللا عنهم

  .أخرجه مسلم عن أيب الربيع
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  الطبقة الخامسة والعشرون

  النوقاني

  . النيسابوريالشيخ، اإلمام، الفقيه، الصاحل، املسند، أبو القاسم، إمساعيل ابن زاهر بن حممد النوقاين مث

مسع أبا احلسن العلوي، وأبا الطيب الصعلوكي، وعبد اهللا بن يوسف ابن بامويه، وأبا طاهر بن حممش، وعدة بنيسابور، وأبا احلسني 
  .بن بشران، وطبقته ببغداد، وجناح بن نذير احملاريب بالكوفة، وأبا عبد اهللا بن نظيف مبكة

ن عمر الغازي، وإمساعيل بن عبد الرمحن القاري، وعبد الكرمي بن حممد الدامغاين، زاهر بن طاهر، وأبو نصر أمحد ب: حدث عنه
وسعيد بن علي الشجاعي، وعائشة بنت أمحد الصفار، وأبو الفتوح عبد اهللا اخلركوشي، وعبد الكرمي بن علي العلوي، وعبد امللك 

  .بن عبد الواحد، وحممد بن جامع خياط الصوف

  .عقوب الفسوي، من ابن الفضل القطان، عن ابن درستويه، عنهومن مساعاته كتاب تاريخ ي

مولده يف سنة سبع وتسعني . تفقه على أيب بكر الطوسي، وعقد جملس اإلمالء، وأفاد الكثري: قال عبد الغافر الفارسي أو غريه
  .وثالث مئة، ومات يف سنة تسع وسبعني وأربع مئة، وقدمي مساعه باحلضور

 أبو سعد أمحد بن حممد بن دوست ببغداد، وجعرب بن سابق األمري، وطاهر بن حممد الشحامي، وسليمان وفيها تويف شيخ الشيوخ
بن قتلمش صاحب قونية، وأبو علي التستري، وعلي بن فضال ااشعي شيخ النحو، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، ومسند وقته أبو 

  .نصر الزينيب

  ابن الاللكائي

  .من فقهاء الشافعية ببغداد. احلافظ هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي، الاللكائيالفقيه أبو بكر، حممد بن 

  .احلفار، وأيب احلسني بن بشران، وابن الفضل القطان: روى عن

  .إمساعيل بن السمرقندي، وسبط اخلياط، وعبد الوهاب األمناطي: وعنه

  .مات يف مجادى األوىل، سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

  الشحامي

الشيخ، احملدث، الفقيه، الصاحل، أبو عبد الرمحن، طاهر بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف النيسابوري، املستملي، 
  .املعدل، أحد من عين ذا الشأن

حممد القاضي أيب بكر احلريي، وأيب سعيد الصرييف، وفضل اهللا امليهين، واألستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين، وصاعد بن : حدث عن
  .القاضي، ووالده الصاحل حممد بن حممد، وعدة

  .ابناه زاهر ووجيه، وحفيداه عبد اخلالق بن زاهر، وفاطمة بنت خلف، وعبد الغافر بن إمساعيل، وآخرون: حدث عنه

  .صنف كتاباً بالفارسية يف الشرائع، واستملى على نظام امللك الوزير، وطائفة
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  .اً، بصرياً بالوثائق، صاحلاً، عابداً، أمسع أوالده وأحفاده، وحصل هلم األسانيد العاليةوكان فقيهاً أديباً بارعاً، شاعر

  .مات يف مجادى األوىل، سنة تسع وسبعني وأربع مئة، وله مثانون سنة رمحه اهللا 

  صاحب الروم

  .السلطان سليمان بن قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق السلجوقي، جد ملوك الروم

هلها صاحب دمشق تتش بن ألب آرسالن، فسارع، فالتقى اجلمعان بظاهر حلب، فازم الروميون، وثبت حاصر حلب، فكاتب أ
وكان صاحب مدينة قونيه، فتملك بعده ابنه قلج آرسالن، يف سنة . بل قتل نفسه بسكني عند الغلبة: وقيل. سليمان، إىل أن قتل

  .تسع وسبعني وأربع مئة

  الكوسج

  .بن جعفر بن حممد التميمي، األصبهاينالشيخ أبو املظفر، حممود 

  .عم أبيه احلسني بن أمحد، واحلسني بن علي بن البغدادي: روى عن

  .إمساعيل بن حممد احلافظ، وعدل مرضي: وعنه

  .تويف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة

  حيدرة بن علي

  .ابن حممد، العالمة أبو املنجا، القحطاين، األنطاكي، املعرب

  .ن بن أيب نصر، واحلسن بن علي الكفرطايب، ومجاعةعبد الرمح: روى عن

  .هبة اهللا بن األكفاين، ومجال اإلسالم، والقاضي حيىي بن علي القرشي: وعنه

  .كتبت عنه بدمشق: قال ابن ماكوال

  .وكان من أهل الدين، وكان يذكر أنه حيفظ يف علم التعبري عشرة آالف ورقة وثالث مئة ونيف وسبعني ورقةً

  .ن هذا القدر حنواً من أربعني جملداً، فاهللا أعلم بصحة ذلكيكو: قلت

  الجهني

الشيخ الرئيس، أبو احلسن حممد بن احلسن بن حممد بن القاسم بن املنثور اجلهين، الكويف، الشيعي، آخر من حدث عن حممد بن 
  .عبد اهللا اجلعفي

  .ن السمرقندي، وآخرونعمر بن إبراهيم الزيدي، وحممد بن طرخان، وأبو القاسم اب: روى عنه
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  .وعاش اثنتني ومثانني سنة

  .كان رديء العقيدة اهللا يساحمه . تويف يف شعبان، سنة ست وسبعني وأربع مئة

  ابن عالن

  .الشيخ، املسند، الثقة، أبو الفرج، حممد بن أمحد بن عالن الكرجي مث الكويف

  .واينأيب احلسن بن النجار، وحممد بن عبد اهللا اجلعفي اهلر: روى عن

  .أبو الغنائم النرسي، وطائفة آخرهم موتاً أبو احلسن بن غربة: روى عنه

  .تويف يف شعبان، سنة ست وسبعني وأربع مئة. هو ثقة من عدول احلاكم: قال النرسي

  .فهو وابن املنثور اجلهين انتهى إليهما علو اإلسناد بالكوفة، وقد ماتا يف شهر: قلت

. عبد اهللا حممد بن أمحد بن جردة العكربي، واقف املسجد املعروف، ونعمته حنو ثالث مئة ألف دينارومات فيها التاجر الكبري أبو 

ومقرىء إشبيلية أبو عبد اهللا حممد بن شريح الرعيين، واحملدث عبد اهللا بن عطاء اإلبراهيمي اهلروي، والعالمة العابد أبو الوفاء طاهر 
  . أبو حكيم عبد اهللا بن إبراهيم اخلربيبن احلسني احلنبلي القواس، ومؤلف الفرائض

  القواس

  .اإلمام القدوة، الكبري، أبو الوفاء، طاهر بن احلسني بن أمحد البغدادي، احلنبلي، القواس، البابصري

  .احلفار، وحممود العكربي، وأيب احلسني بن بشران: مسع من

  .ابنا السمرقندي، وعلي بن طراد، واألمناطي: وعنه

  . العاملني، صادقاً، خملصاً، قانعاً باليسريوكان من العلماء

  .تويف يف شعبان، سنة ست وسبعني وأربع مئة

  أبو إسحاق الشيرازي

الشيخ، اإلمام، القدوة، اتهد، شيخ اإلسالم، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزابادي، الشريازي، الشافعي، نزيل 
  .لقبه مجال الدين: بغداد، قيل

  . سنة ثالث وتسعني وثالث مئةمولده يف

  .أيب عبد اهللا البيضاوي، وعبد الوهاب بن رامني بشرياز، وأخذ بالبصرة عن اخلرزي: تفقه على

  .وقدم بغداد سنة مخس عشرة وأربع مئة، فلزم أبا الطيب، وبرع، وصار معيده، وكان يضرب املثل بفصاحته وقوة مناظرته

  .الربقاين، وحممد بن عبيد اهللا اخلرجوشيومسع من أيب علي بن شاذان، وأيب بكر 

اخلطيب، وأبو الوليد الباجي، واحلميدي، وإمساعيل ابن السمرقندي، وأبو البدر الكرخي، والزاهد يوسف بن أيوب، : حدث عنه
  .وأبو نصر أمحد بن حممد الطوسي، وأبو احلسن بن عبد السالم، وأمحد بن نصر بن محان اهلمذاين خامتة من روى عنه
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رحل الناس إليه من البالد، وقصدوه، وتفرد بالعلم الوافر مع . هو إمام الشافعية، ومدرس النظامية، وشيخ العصر: قال السمعاين
صنف يف األصول والفروع . جاءته الدنيا صاغرةً، فأباها، واقتصر على خشونة العيش أيام حياته. السرية اجلميلة، والطريقة املرضية

حدثنا عنه مجاعة . وكان زاهداً، ورعاً، متواضعاً، ظريفاً، كرمياً، جواداً، طلق الوجه، دائم البشر، مليح احملاورةواخلالف واملذهب، 
  .كثرية

بلغين عنك ! يا رسول اهللا : كنت نائماً ببغداد، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقلت: حكي عنه قال
ومساين ! يا شيخ : ر، فأريد أن أمسع منك حديثاً أتشرف به يف الدنيا، وأجعله ذخراً لآلخرة، فقال يلأحاديث كثرية عن ناقلي األخبا

مسعت هذا مبرو من أيب : قال السمعاين. من أراد السالمة، فليطلبها يف سالمة غريه: قل عين: وكان يفرح ذا . شيخاً وخاطبين به
  .من أيب إسحاقالقاسم حيدر بن حممود الشريازي، أنه مسع ذلك 

  .الطريق بينك وبينه! مه : أن رجالً أخسأ كلباً، فقال: وعن أيب إسحاق

  .فما صح يل أكله الشتغايل بالدرس وأخذي النوبة: أنه اشتهى ثريداً مباء باقالء، قال: وعنه

النصرية وله ا صديق، فكان كان الشيخ أبو إسحاق إذا بقي مدةً ال يأكل شيئاً، صعد إىل : قال أصحابنا ببغداد: قال السمعاين
  .النازعات" ِتلْك إذاً كَرةٌ خاِسرةٌ: "يثرد له رغيفاً، ويشربه مباء الباقالء، فرمبا صعد إليه وقد فرغ، فيقول أبو إسحاق

  .أبو إسحاق حجة اهللا على أئمة العصر: قال أبو بكر الشاشي

  .ءأبو إسحاق أمري املؤمنني يف الفقها: وقال املوفق احلنفي

أما أبو إسحاق فكان فقرياً، . إمامان ما اتفق هلما احلج، أبو إسحاق، وقاضي القضاة أبو عبد اهللا الدامغاين: قال القاضي ابن هاىنء
  .واآلخر لو أراده ألمكنه على السندس واإلستربق. ولو أراده حلملوه على األعناق

أي : كان شيخنا أبو إسحاق إذا أخطأ أحد بني يديه قال:  يقولمسعت أبا بكر حممد بن القاسم الشهرزوري باملوصل: السمعاين
كان أبو إسحاق يتوضأ يف الشط، ويشك : ومسعت عبد الوهاب األمناطي يقول. وكان يتوسوس يعين يف املاء : قال. سكتة فاتتك

  . عليهالو صحت يل الثالث ما زدت: ما هذا ؟ قال! يا شيخ : يف غسل وجهه، حىت يغسله مرات، فقال له رجل

لعله وقع من غريي، : دخل أبو إسحاق يوماً مسجداً ليتغدى، فنسي ديناراً، مث ذكر، فرجع، فوجده، ففكر، وقال: قال السمعاين
  .فتركه

: ومرةً. أخربنا احلسن بن أمحد البزاز: ومرةً. أخربنا أبو علي بن شاذان: إن ظاهراً النيسابوري خرج أليب إسحاق جزءاً، فقال: قيل

  .ما أريد هذا اجلزء، التدليس أخو الكذب: فقال. هن ابن شاذان: من ذا ؟ قال: ا احلسن ابن أيب بكر الفارسي، فقالأخربن

  .أتيت أبا إسحاق بفتيا يف الطريق، فأخذ قلم خباز، وكتب، مث مسح القلم يف ثوبه: قال القاضي أبو بكر األنصاري

: إسحاق نيسابور رسوالً تلقوه، ومحل إمام احلرمني غاشيته، ومشى بني يديه وقالملا قدم أبو : مسعت مجاعةً يقولون: قال السمعاين

وكان عامة املدرسني بالعراق واجلبال تالمذته وأتباعه وكفاهم بذلك فخراً وكان ينشد األشعار املليحة، ويوردها، . أفتخر ذا
  .وحيفظ منها الكثري

  . الرجل عاملاً وال يكون عامالًالعلم الذي ال ينتفع به صاحبه أن يكون: وعنه قال
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نعوذ باهللا من علم يصري ! اجلاهل بالعامل يقتدي، فإذا كان العامل ال يعمل، فاجلاهل ما يرجو من نفسه ؟ فاهللا اهللا يا أوالدي : وقال
  .حجةً علينا

قرصي : ا سيدنا ؟ قالما هذا ي: إن عبد الرحيم بن القشريي جلس جبنب الشيخ أيب إسحاق، فأحس بثقل يف كمه، فقال: قيل
  .املالح، وكان حيملهما يف كمه للتكلف

رأيت يف سنة مثان وستني ليلة مجعة أبا إسحاق : رأيت خبط أيب إسحاق رقعةً فيها نسخة ما رآه أب حممد املزيدي: قال السمعاين
هذا هو الشيخ اإلمام مع أصحابه : فسيالفريوزابادي يف منامي يطري مع أصحابه يف السماء الثالثة أو الرابعة، فتحريت، وقلت يف ن

: إن اهللا يقرأ عليك السالم، ويقول: يطري وأنا معهم، فكنت يف هذه الفكرة إذ تلقى الشيخ ملك، وسلم عليه عن الرب تعاىل، وقال

مسألةً ال فقرأ عليه الشيخ . فاقرأ علي شيئاً أمسعه: قال له امللك. أدرس ما نقل عن صاحب الشرع: ما تدرس ألصحابك ؟ قال
  .احلق ما أنت عليه وأصحابك، فادخل اجلنة معهم: إن اهللا يقول: مث رجع امللك بعد ساعة إىل الشيخ، وقال. أذكرها

    

كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت، أخذت قياساً آخر على هذا، وكنت أعيد كل درس ألف : قال الشيخ أبو إسحاق
  .د به حفظت القصيدة اليت فيها البيتمرة، فإذا كان يف املسألة بيت يستشه

  .اإلمام أبو إسحاق وحيد عصره، وفريد دهره، ومستجاب الدعوة: كان الوزير ابن جهري كثرياً ما يقول

ملا خرج أبو إسحاق إىل نيسابور، خرج معه مجاعة من تالمذته كأيب بكر الشاشي، وأيب عبد اهللا الطربي، وأيب معاذ : قال السمعاين
والقاضي علي املياجني، وقاضي البصرة ابن فتيان، وأيب احلسن اآلمدي، وأيب القاسم الزجناين، وأيب علي الفارقي، وأيب األندلسي، 

  .العباس بن الرطيب

ولد أبو إسحاق بفريوزاباذ بليدة بفارس ونشأ ا، وقرأ الفقه بشرياز على أيب القاسم الداركي، وعلى أيب الطيب : قال ابن النجار
احب املاسرجسي، وعلى الزجاجي صاحب ابن القاص، وقرأ الكالم على أيب حامت القزويين صاحب ابن الباقالين، وخطه الطربي ص

  .يف غاية الرداءة

كان أبو إسحاق ال ميلك شيئاً، بلغ به الفقر، حىت كان ال جيد قوتاً وال ملبساً، كنا نأتيه وهو : قال أبو العباس اجلرجاين القاضي
! يا شيخ : ة، فيقوم لنا نصف قومة، كي ال يظهر منه شيء من العري، وكنت أمشي معه، فتعلق به باقالين، وقالساكن يف القطيع

  .حبتان من ذهب أو حبتان ونصف: وكم لك عنده ؟ قال: فقلنا! كسرتين وأفقرتين 

ملثمنة، فكان ال يلبس العمامة حىت كان ابن أيب عقيل يبعث من صور إىل الشيخ أيب إسحاق البدلة والعمامة ا: وقال ابن اخلاضبة
  .يغسلها يف دجلة، ويقصد طهارا

إن أبا إسحاق نزع عمامته وكانت بعشرين ديناراً وتوضأ يف دجلة، فجاء لص، فأخذها، وترك عمامةً رديئة بدهلا، فطلع : وقيل
  .لعل الذي أخذها حمتاج: الشيخ، فلبسها، وما شعر حىت سألوه وهو يدرس، فقال

  .رأيت الشيخ كان يصلي عند فراغ كل فصل من املهذب: مسعت بعض أصحاب أيب إسحاق يقول: بكر بن اخلاضبةقال أبو 

بارك : كيف حايل مع رجل ال يفرق بيين وبني روز الفراش يف املخاطبة ؟ قال يل: قال نظام امللك وأثىن على أيب إسحاق، وقال 
  .وقال له ملا صب عليه كذلك. اهللا فيك
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حضرت مع قاضي القضاة أيب احلسن املاوردي عزاًء، فتكلم الشيخ أبو إسحاق : حكى أيب قال: بن عبد امللك اهلمذاينقال حممد 
  .لو رآه الشافعي لتجمل به! ما رأيت كأيب إسحاق : واجالً، فلما خرجنا، قال املاوردي

إمام أصحاب الشافعي : ذهلي عن أيب إسحاق فقالسألت شجاعاً ال: أخربين احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا السلفي
  .كان ثقةً، ورعاً، صاحلاً، عاملاً باخلالف علماً ال يشاركه فيه أحد. واملقدم عليهم يف وقته ببغداد

ندب املقتدي باهللا أبا إسحاق للرسلية إىل املعسكر، فتوجه يف آخر سنة مخس وسبعني، فكان : قال حممد بن عبد امللك اهلمذاين
ج إليه أهل البلد بنسائهم وأوالدهم ميسحون أردانه، ويأخذون تراب نعليه يستشفون به، وخرج اخلبازون، ونثروا اخلبز، وهو خير

ينهاهم، وال ينتهون، وخرج أصحاب الفاكهة واحللواء، ونثروا على األساكفة، وعملوا مداسات صغاراً، ونثروها، وهي تقع على 
وأنت أي شيء كان حظك منه ؟ ! يا سيدي : رأيتم النثار، ما وصل إليكم منه ؟ فقالوا: لنارؤوس الناس، والشيخ يعجب، وقال 

  .أنا غطيت نفسي باحملفة: قال

أبو إسحاق إمام عصره قدم علينا رسوالً إىل السلطان ملكشاه، مسعت منه، وكان ثقةً فقيهاً : قال شريويه الديلمي يف تاريخ مهذان
  .ق، أوحد زمانهزاهداً يف الدنيا على التحقي

 إىل أيب إسحاق، فلما حضرت عنده رحب يب، 459توجهت من املوصل سنة : حدثين أيب قال: قال خطيب املوصل أيب الفضل
أما مجعتنا سفينة نوح : قال. أنت من فريوزاباد! يا سيدنا : قلت. مرحباً أنت بلديي: من املوصل، قال: من أين أنت ؟ فقلت: وقال

  .القه ولطافته وزهده ما حبب إيل لزومه، فصحبته إىل أن مات؟ فشاهدت من حسن أخ

تويف ليلة احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة ست وسبعني وأربع مئة ببغداد، وأحضر إىل دار أمري املؤمنني املقتدي باهللا، 
 الطربي، مث رتب املؤيد بن نظام امللك فصلى عليه، ودفن مبقربة باب أبرز، وعمل العزاء بالنظامية، وصلى عليه صاحبه أبو عبد اهللا

كان من الواجب أن تغلق املدرسة سنةً : بعده يف تدريس النظامية أبا سعد املتويل، فلما بلغ ذلك النظام، كتب بإنكار ذلك، وقال
  .وعاب على من توىل، وأمر أن يدرس اإلمام أبو نصر عبد السيد بن الصباغ ا. من أجل الشيخ

    

ا الشيخ أبو إسحاق بعد متنع، ومل يتناول جامكيةً أصالً، وكان يقتصر على عمامة صغرية وثوب قطين، ويقنع درس : قلت
بالقوت، وكان الفقيه رافع احلمال رفيقه يف االشتغال، فيحمل شطر اره باألجرة، وينفق على نفسه وعلى أيب إسحاق، مث إن رافعاً 

  .بعني وأربع مئةحج وجاور، وصار فقيه احلرم يف حدود األر

وكذا فليكن الزهد، وما تزوج فيها أعلم، وحبسن نيته يف العلم اشتهرت . ومات أبو إسحاق، ومل خيلف درمهاً، وال عليه درهم
تصانيفه يف الدنيا، كاملهذب، والتنبيه، واللمع يف أصول الفقه، وشرح اللمع، واملعونة يف اجلدل، وامللخص يف أصول الفقه، وغري 

  :  شعرهومن: ذلك

 بالحساب بال حرام وألهو  ُأحب الكأس من غير المدام

  رأيت الحب أخالق الكرام  حبي لفاحشٍة ولكن وما

  : وقال
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ما إلى هذا سبيل :فقالوا  سألت النّاس عن خلٍّ وفي 

 الحر في الدنيا قليل فإن  إن ظفرت بود حر تمسك

  : ولعاصم بن احلسن فيه

 من توقّده دليل عليه  ء نحيف جسٍممن الذّكا تراه

 يضيره الجسم النّحيل فليس  إذا كان الفتى ضخم المعاني

  : وأليب القاسم بن ناقياء يرثيه

 أقام قيامة اآلماق خطب  المدامع بالدم المهراق أجرى

 التّراقي ما لها من راق بين  خطب شجا منّا القلوب بلوعٍة

 عد ابن بجدتها أبي إسحاقب  للّيالي ال تؤلّف شملها ما

 على مر اللّيالي باق حي  إن قيل مات فلم يمت من ذكره

  .خرجت إىل خراسان، فما دخلت بلدة إال كان قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من أصحايب: وعن أيب إسحاق قال

  : أنشدين أبو إسحاق الشريازي لنفسه: قال أنوشتكني الرضواين

 قاتلت إال بالسؤال لما  أنّي جعلت أمير جيٍش ولو

وقد ثبتوا ألطراف العوالي  النّاس ينهزمون منه ألن  

  ابن الصباغ

اإلمام، العالمة، شيخ الشافعية، أبو نصر، عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر البغدادي، الفقيه املعروف بابن 
  .رة العامل والطريق الساملالصباغ، مصنف كتاب الشامل، وكتاب الكامل، وكتاب تذك

  .مولده سنة أربع مئة

  .ومسع حممد بن احلسني بن الفضل القطان، وأبا علي بن شاذان

  .ولده املسند أبو القاسم علي، وأبو نصر الغازي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وإمساعيل بن السمرقندي، وآخرون: حدث عنه

وكانت . هو أعرف باملذهب من أيب إسحاق: إسحاق الشريازي، وكانوا يقولونكان أبو نصر يضاهي أبا : قال أبو سعد السمعاين
وكان أبو نصر ثبتاً، حجةً، ديناً، خرياً، درس بالنظامية بعد أيب إسحاق، وكف بصره يف آخر عمره، وحدث جبزء . الرحلة إليهما

  .ابن عرفة، عن ابن الفضل

كتب أصحابنا، وأثبتها أدلةً، درس بالنظامية أول ما فتحت، مث عزل بعد كان تقياً، صاحلاً، وشامله من أصح : وقال ابن خلكان
عشرين يوماً بأيب إسحاق، سنة تسع ومخسني، وكان الواقف قرر أبا إسحاق، فاجتمع الناس، وتغيب أبو إسحاق، فأحضروا أبا 

بالنظامية الزموا ابن الصباغ، وتركوه نصر، ورتب فيها، فتأمل أصحاب أيب إسحاق، وفتروا عن جملسه، وراسلوه بأنه إن مل يدرس 
  .فأجام، وصرف ابن الصباغ
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تويف الشيخ أبو نصر يف يوم الثالثاء، ثالث عشر مجادى األوىل، سنة سبع وسبعني وأربع مئة، ودفن من الغد : قال شجاع الذهلي
  .بداره بدرب السلويل

  .مث نقل إىل مقربة باب حرب: قال أبو سعد السمعاين

  : أبوه

  الصباغابن 

  .اإلمام، املفيت، البارع، العالمة أبو طاهر بن الصباغ، الشافعي، البيع

  .مسع أبا حفص بن شاهني، وعلي بن مردك، واملعاىف اجلريري، وأبا القاسم بن حبابة

  .أبو بكر اخلطيب، وأبو الغنائم النرسي، وغريمها: حدث عنه

  .د اإلسفراييين، وكانت له حلقة للفتوىتفقه على أيب حام. كتبنا عنه، وكان ثقةً: قال اخلطيب

  .تويف يف ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة، وقد قارب الثمانني

  : ولده

  ابن الصباغ

  .العامل، املسند، العدل، أبو القاسم، علي بن عبد السيد بن الشيخ أيب طاهر بن الصباغ الشاهد

  .ومسع من أبيه، وطائفة. رد الصريفيين، وغري ذلكمسع كتاب السبعة البن جماهد من أيب حممد بن هزارم

    

  .وأجاز أليب القاسم بن صصرى. ابن عساكر، والسمعاين، واملؤيد بن اإلخوة، وعمر بن طربزد: روى عنه

ه شيخ ثقة، صاحل، حسن السرية، مات يف مجادى األوىل، سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة وله إحدى ومثانون سنةً رمح: قال السمعاين
  .اهللا 

فأبو نصر بن الصباغ أول من درس بالنظامية، عندما أديرت سنة تسع ومخسني، مث درس الشيخ أبو إسحاق، وعزل أبو نصر بعد 
عشرين يوماً، مث درس بعد أيب إسحاق أبو سعد املتويل مدة يسرية، وويل ابن الصباغ، مث عزل بعد أشهر باملتويل، مث بعد موته درس 

قاسم الدبوسي إىل أن مات، فدرس احلسني بن حممد الطربي، مث قدم الشيخ عبد الوهاب بن حممد الفامي، فدرسا ا الشريف أبو ال
معاً مناوبةً، إىل أن عزال سنة أربع ومثانني بالغزايل، فدرس أربع سنني، وحج، ونزل الشام، وناب أخوه أمحد، مث يف سنة تسع ومثانني 

، فدرس أبو بكر الشاشي حىت 504ام، مث درس إلكيا أبو احلسن اهلراسي، إىل أن مات سنة أعيد إليها الطربي، فدرس ثالثة أعو
 بأيب الفتح بن 17، ودرس األغر عبد الرمحن الطربي، وعزل سنة 513مات، فدرس بعده أسعد امليهين، وعزل يف شوال سنة 

رحي، مث بعد شهرين أعيد امليهين، مث بعد شهرين أعيد برهان، وعزل بعد أربعة أشهر بأيب الفتح عبد الواحد بن حسن بن حممد الباق
ابن برهان، فدرس درساً، وعزل بأيب منصور ابن الرزاز، وعزل بعد أشهر بأيب سعد حيىي بن علي احللواين، مث درس بعده أبو علي 

مد بن عبد اللطيف احلسن بن الفىت، سنة إحدى وعشرين ومات، فأعيد ابن الرزاز إىل أن عزل بعد عشر سنني بأيب بكر حم
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اخلجندي، فدرس أشهراً، وخرج إىل أصبهان، فأعيد ابن الرزاز، مث عزل سنة سبع وثالثني، فويل حفيد الواقف أبو نصر حممد بن 
علي بن أمحد بن نظام امللك، مث عزل يف أول سنة مخس وأربعني، ودرس يوسف الدمشقي، مث ألزم بيته بعد أسبوعني، ودرس أبو 

ردي، مث عزل سنة سبع وأربعني، وأعيد حفيد الواقف، مث عزل بعد عشر سنني، وأعيد يوسف الدمشقي، ودرس النجيب السهرو
 أبو جعفر بن الصباغ نيابةً، وصرف بعد ثالث سنني، وويل أبو نصر أمحد بن عبد اهللا بن الشاشي، وعزل سنة تسع 63بعده سنة 

عشرة سنة، ورجع إىل بالده، فدرس ا أبو طالب بن اخلل، مث ناب يف وستني، فوليها أبو اخلري الطالقاين، فدرس ا إحدى 
 اري حممود بن املبارك البغدادي، إىل أن مات، ووليها حيىي بن الربيع، مث بعده 593التدريس علي بن علي الفارقي، مث وليها سنة 

مث عزل بعد عامني مبحمود بن أمحد الزجناين،  مبحمد بن حيىي بن فضالن، 614حيىي بن القاسم التكرييت سبع سنني، وعزل سنة 
  . وليها حممد بن حيىي بن احلبري636فدرس مدة، وبعده يف رجب سنة 

  إمام الحرمين

اإلمام الكبري، شيخ الشافعية، إمام احلرمني، أبو املعايل، عبد امللك ابن اإلمام أيب حممد عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن 
  .اجلويين، مث النيسابوري، ضياء الدين، الشافعي، صاحب التصانيفحممد بن حيويه 

  .ولد يف أول سنة تسع عشرة وأربع مئة

إنه مسع حضوراً من : وقيل. ومسع من أبيه، وأيب سعد النصرويي، وأيب حسان حممد بن أمحد املزكي، ومنصور بن رامش، وعدة
  .صاحب األصم علي بن حممد الطرازي

  .عناهاوله أربعون حديثاً مس

  .أبو عبد اهللا الفراوي، وزاهر الشحامي، وأمحد بن سهل املسجدي، وآخرون: روى عنه

إن : قدم أبو املعايل، فكلم أبا القاسم بن برهان يف العباد، هل هلم أفعال ؟ فقال أبو املعايل: قال عميد امللك: ويف فنون ابن عقيل
هم لَها "ومد ا صوته، وكرر . املؤمنون" عمالٌ ِمن دوِن ذِلك هم لَها عاِملُونَولَهم أَ: "وجدت آيةً تقتضي ذا فاحلجة لك، فتال

فأخذ أبو املعايل . التوبة أي كانوا مستطيعني" لَِو استطَعنا لَخرجنا معكُم يهِلكُونَ أَنفُسهم واللّه يعلَم ِإنهم لَكَاِذبونَ: "وقوله" عاِملُونَ
وأكله ابن برهان باحلجة، . واهللا إنك بارد؛ تتأول صريح كالم اهللا لتصحح بتأويلك كالم األشعري: يستروح إىل التأويل، فقال

  .فبهت

    

تفقه على . كان أبو املعايل، إمام األئمة على اإلطالق، جممعاً على إمامته شرقاً وغرباً، مل تر العيون مثله: قال أبو سعد السمعاين
تويف أبوه وأليب املعايل عشرون سنة، فدرس مكانه، وكان يتردد إىل مدرسة البيهقي، وأحكم األصول على أيب القاسم والده، و

وكان ينفق من مرياثه ومن معلوم له، إىل أن ظهر التعصب بني الفريقني، واضطربت األحوال، فاضطر إىل . اإلسفراييين اإلسكاف
 إىل بغداد، وصحب الوزير أبا نصر الكندري مدة يطوف معه، ويلتقي يف حضرته بكبار السفر عن نيسابور، فذهب إىل املعسكر، مث

العلماء، ويناظرهم، فتحنك م، وذب، وشاع ذكره، مث حج، وجاور أربع سنني يدرس، ويفيت، وجيمع طرق املذهب، إىل أن 
 وبقي على ذلك ثالثني سنة غري مزاحم وال مدافع، رجع إىل بلده بعد مضي نوبة التعصب، فدرس بنظامية نيسابور، واستقام األمر،
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مسلماً له احملراب واملنرب واخلطبة والتدريس، وجملس الوعظ يوم اجلمعة، وظهرت تصانيفه، وحضر درسه األكابر واجلمع العظيم من 
  .الطلبة، كان يقعد بني يديه حنو من ثالث مئة، وتفقه به أئمة

تويف والد أيب املعايل، فأقعد مكانه ومل يكمل عشرين سنة، : نا احلافظ أبو حممد املنذري قالأخربنا أبو احلسني علي بن حممد، أخرب
ومسع من حممد بن إبراهيم املزكي، وأيب : إىل أن قال.. فكان يدرس، وأحكم األصول على أيب القاسم اإلسكاف، وجاور مث رجع 

كذا . اجلوهري البغدادي، وأجاز له أبو نعيم احلافظ، ومسع من الطرازيسعد بن عليك، وفضل اهللا بن أيب اخلري امليهين، وأيب حممد 
  .قال

متتعوا من هذا اإلمام، فإنه نزهة هذا : مسعت أبا إسحاق الفريوزابادي يقول: قرأت خبط أيب جعفر حممد بن أيب علي: وقال السمعاين
  .الزمان يعين أبا املعايل اجلويين 

قرأت مخسني ألفاً يف مخسني ألفاً، مث خليت أهل اإلسالم بإسالمهم فيها : با املعايل يقولمسعت أ: وقرأت خبط أيب جعفر أيضاً
وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر اخلضم، وغصت يف الذي ى أهل اإلسالم، كل ذلك يف طلب احلق، وكنت أهرب يف سالف 

فإن مل يدركين احلق بلطيف بره، فأموت على دين الدهر من التقليد، واآلن فقد رجعت إىل كلمة احلق، عليكم بدين العجائز، 
  .ال إله إال اهللا، فالويل البن اجلويين: العجائز، وخيتم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة اإلخالص

كان هذا اإلمام مع فرط ذكائه وإمامته يف الفروع وأصول املذهب وقوة مناظرته ال يدري احلديث كما يليق به ال متناً وال : قلت
  .هو مدون يف الصحاح، متفق على صحته: ذكر يف كتاب الربهان حديث معاذ يف القياس فقال. ناداًإس

  .فإسناده صاحل. بل مداره على احلارث بن عمرو، وفيه جهالة، عن رجال من أهل محص، عن معاذ: قلت

  .وا بدميوددت لو حم: إن اهللا يعلم الكليات ال اجلزئيات: قال املازري يف شرح الربهان يف قوله

  .مل يقل ذه املسألة تصرحياً، بل ألزم ا ألنه قال مبسألة االسترسال فيما ليس مبتناه من نعيم أهل اجلنة، فاهللا أعلم: وقيل

هذه هفوة اعتزال، هجر أبو املعايل عليها، وحلف أبو القاسم القشريي ال يكلمه، ونفي بسببها، فجاور وتعبد، وتاب وهللا : قلت
  .، كما أنه يف اآلخر رجح مذهب السلف يف الصفات وأقرهاحلمد منها

  .لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكالم: مسعت اإلمام أبا املعايل يقول: قال الفقه غامن املوشيلي

    

نة، وامتنع على أهل احلق اختلفت مسالك العلماء يف الظواهر اليت وردت يف الكتاب والس: قال أبو املعايل يف كتاب الرسالة النظامية
فحواها، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك يف القرآن، وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إىل االنكفاف عن التأويل وإجراء 

االتباع، الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إىل الرب تعاىل، والذي نرتضيه رأياً، وندين اهللا به عقداً اتباع سلف األمة، فاألوىل 
والدليل السمعي القاطع يف ذلك أن إمجاع األمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول صلى اهللا عليه 

وسلم على ترك التعرض ملعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة اإلسالم املستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا ال يألون جهداً يف ضبط قواعد 
حبفظها، وتعليم الناس ما حيتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو حمتوماً؛ ألوشك أن يكون امللة والتواصي 

اهتمامهم ا فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعني على اإلضراب عن التأويل؛ كان ذلك قاطعاً بأنه 
 ترته الباري عن صفات احملدثني، وال خيوض يف تأويل املشكالت، ويكل معناها إىل الوجه املتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد
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وما صح من . القمر" تجِري ِبأَعيِننا"الرمحن و" ويبقَى وجه ربك"ص " ِلما خلَقْت ِبيدي: "الرب، فليجر آية االستواء وايء وقوله
  . ذكرناهأخبار الرسول كخرب الرتول وغريه على ما

مسعت أبا : مسعت أبا احلسن القريواين األديب وكان خيتلف إىل درس األستاذ أيب املعايل يف الكالم فقال: قال احلافظ حممد بن طاهر
  .ال تشتغلوا بالكالم، فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب ما بلغ ما اشتغلت به: يا أصحابنا: املعايل اليوم يقول

دخلت على أيب املعايل يف مرضه، : حكى لنا أبو الفتح الطربي الفقيه قال: حلسن بن العباس الرستمي قالوحكى الفقيه أبو عبد اهللا ا
  .اشهدوا علي أين قد رجعت عن كل مقالة ختالف السنة، وأين أموت على ما ميوت عليه عجائز نيسابور: فقال

كان اهللا وال عرش، وهو اآلن على ما كان : يل، فقالحضر احملدث أبو جعفر اهلمذاين جملس وعظ أيب املعا: قال حممد بن طاهر
إال وجد من قلبه ضرورة تطلب ! يا أهللا : أخربنا يا أستاذ عن هذه الضرورة اليت جندها، ما قال عارف قط: فقال أبو جعفر. عليه

 هذه الضرورة اليت جندها ؟ فهل عندك دواء لدفع: العلو ال يلتفت مينةً وال يسرةً، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا، أو قال
  .حريين اهلمذاين: ولطم على رأسه، ونزل، وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد. ما مث إال احلرية! يا حبييب : فقال

أليب املعايل كتاب اية املطلب يف املذهب؛ مثانية أسفار، وكتاب اإلرشاد يف أصول الدين، كتاب الرسالة النظامية يف األحكام 
 كتاب الشامل يف أصول الدين، كتاب الربهان يف أصول الفقه، كتاب مدارك العقول مل يتمه، كتاب غياث األمم يف اإلسالمية،

  .اإلمامة، كتاب مغيث اخللق يف اختيار األحق، كتاب غنية املسترشدين يف اخلالف

؛ الدرس يف عدة أوراق، ال يتلعثم يف وكان إذا أخذ يف علم الصوفية وشرح األحوال أبكى احلاضرين، وكان يذكر يف اليوم دروساً
  .وصفه ذا وأضعافه عبد الغافر بن إمساعيل. كلمة منها

تويف يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر، سنة مثان وسبعني وأربع مئة، ودفن يف داره، مث نقل بعد سنني إىل مقربة احلسني، فدفن 
ائد، وكان له حنو من أربع مئة تلميذ، كسروا حمابرهم وأقالمهم، وأقاموا جبنب والده، وكسروا منربه، وغلقت األسواق، ورثي بقص

حوالً، ووضعت املناديل عن الرؤوس عاماً، حبيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه، وكانت الطلبة يطوفون يف البلد نائحني عليه، 
  .مبالغني يف الصياح واجلزع

  .بعنيهذا كان من زي األعاجم ال من فعل العلماء املت: قلت

الفقه فقه الشافعي واألدب أدب األصمعي، ويف الوعظ احلسن احلسن البصري، : وقال أبو احلسن الباخرزي يف الدمية يف حقه
وكيف ما هو فهو إمام كل إمام، واملستعلي مته على كل هام، والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام، إن تصدر للفقه، فاملزين من 

  .عري شعرة من وفرتهمزنته، وإذا تكلم فاألش

    

أخربنا حيىي بن أيب منصور الفقيه يف كتابه، عن عبد القادر احلافظ، أخربنا أبو العالء اهلمذاين، أخربين أبو جعفر احلافظ، مسعت أبا 
ت من حيلة هل عندك للضرورا: وجعل يتخبط، فقلت. كان اهللا وال عرش: طه فقال" الرحمن على العرِش: "املعايل وسئل عن قوله

إال قبل أن يتحرك لسانه، قام من باطنه قصد ال يلتفت مينةً وال ! يا رباه : ما قال عارف قط: ما معىن هذه اإلشارة ؟ قلت: ؟ فقال
يسرةً يقصد الفوق فهل هلذا القصد الضروري عندك من حيلة؛ فتنبئنا نتخلص من الفوق والتحت ؟ وبكيت وبكى اخللق، فضرب 
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احلرية احلرية، والدهشة ! يا حبييب :  وصاح باحلرية، ومزق ما كان عليه، وصارت قيامة يف املسجد، ونزل يقولبكمه على السرير،
  .الدهشة

  النسوي

  .العالمة، أقضى القضاة، أبو عمرو، حممد بن عبد الرمحن بن أمحد الشافعي، املفسر، صاحب التصانيف والفنون

وأملى . ، وأبا ذر اهلروي مبكة، وابن نظيف مبصر، وأبا احلسن بن السمسار بدمشقمسع أبا بكر اجلريي، وأبا إسحاق اإلسفراييين
  .مدة مع الدين والتقوى

  .وله كتب يف الفقه. ويل قضاء خوارزم، وكان ال يأخذه يف اهللا لومة الئم

  . بالتركمانال ختلط بيتك الطاهر: نفذه ملكشاه رسوالً ليخطب بنت اخلليفة، فأدى الرسالة، وبذل النصيحة، فقال

  .روى عنه أهل خوارزم

  .تويف سنة مثان وسبعني وأربع مئة

  ابن خلف

  .الشيخ، العالمة، النحوي، أبو بكر، أمحد بن علي بن عبد اهللا بن عمر بن خلف الشريازي مث النيسابوري، األديب، مسند وقته

  .ولد يف سنة مثان وتسعني وثالث مئة

 من أيب عبد اهللا احلاكم، ومحزة املهليب، وعبد اهللا بن يوسف األصبهاين، وأيب طاهر بن ومسع يف سنة أربع وأربع مئة، مث بعدها
  .حممش، وأيب بكر بن فورك، وأيب عبد الرمحن السلمي، وطبقتهم فأكثر

مي، ابن طاهر املقدسي، وأبو حممد بن السمرقندي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وعبد الغافر بن إمساعيل، ووجيه الشحا: حدث عنه
وعاش الكرماين إىل سنة تسع . والفقيه عمر بن الصفار، وأمحد بن سعيد امليهين، وأبو سعد عبد الوهاب الكرماين، وخلق كثري

  .ومخسني ومخس مئة

أما شيخنا ابن خلف فهو األديب، احملدث، املتقن، الصحيح السماع أبو بكر، ما رأينا شيخاً أورع منه، وال أشد : قال عبد الغافر
رحل إليه . ناً، حصل على حظ وافر من العربية، وكان ال يسامح يف فوات لفظة مما يقرأ عليه، ويراجع يف املشكالت، ويبالغإتقا

  .مسعه أبوه الكثري، وأملى على الصحة، ومسعنا منه الكثري. العلماء

  .، ثقةًكان حسن السرية، من أهل الفضل والعلم، حمتاطاً يف األخذ: قال إمساعيل بن حممد احلافظ

  .كان فاضالً، عارفاً باللغة واألدب ومعاين احلديث، يف كمال العفة والورع: وقال السمعاين

  .مات يف ربيع األول، سنة سبع ومثانني وأربع مئة

  فاطمة
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 القاسم بنت األستاذ الزاهد أيب علي، احلسن بن علي الدقاق، الشيخة العابدة، العاملة، أم البنني النيسابورية، أهل األستاذ أيب
  .القشريي، وأم أوالده

أيب نعيم اإلسفراييين، وأيب احلسن العلوي، وعبد اهللا ابن يوسف، وأيب علي الروذباري، وأيب عبد اهللا احلاكم، والسلمي، : مسعت من
  .وطائفة

  .وكانت عابدةً، قانتة، متهجدةً، كبرية القدر

  .سعد هبة الرمحن بن عبد الواحد حفيدها، وآخرونعبد اهللا بن الفراوي، وزاهر الشحامي، وأبو األ: حدث عنها

  .ماتت يف ذي القعدة، سنة مثانني وأربع مئة، وهلا تسعون سنة، رمحها اهللا

  فاطمة

  .بنت احلسن بن علي البغدادي العطار، أم الفضل، الكاتبة املعروفة ببنت األقرع

  .نة إىل طاغية الروم من جهة اخلالفة، وبكتاا يضرب املثلوهي اليت ندبت لكتابة كتاب اهلد. جود الناس على خطها لرباعة حسنه

  .أيب عمر بن مهدي وغريه: وقد روت عن

  .أبو القاسم بن السمرقندي، وقاضي املارستان، وعبد الوهاب األمناطي، وأبو سعد بن البغدادي: روى عنها

كتبت ورقةً لعميد امللك، فأعطاين : ألقرع تقولمسعت فاطمة بنت ا: مسعت حممد بن عبد الباقي األنصاري يقول: قال السمعاين
  .ألف دينار

  .ماتت يف احملرم، سنة مثانني وأربع مئة

وفيها ماتت بنت الدقاق، واحلسن بن العالء البشيت، وعبد اهللا بن سهل مقرئ األندلس، وواعظ الوقت أبو الفضل عبد اهللا بن 
  .احلسيين، وغرس النعمة أبو احلسن حممد بن هال بن الصابئاحلسني املصري اجلوهري، واحلافظ الشهيد أبو املعايل 

  التستري

    

الشيخ اجلليل، أبو علي، علي بن أمحد بن علي بن إبراهيم بن حبر التستري مث البصري السقطي، راوي سنن أيب داود، عن القاضي 
  .أيب عمر اهلامشي

بو احلسن بن مرزوق الزعفراين، وأبو غالب حممد بن احلسن املؤمتن الساجي، وعبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي، وأ: حدث عنه
  .املاوردي، وعبد امللك بن عبد اهللا

آخر من حدث عنه النقيب أبو طالب حممد بن حممد بن أيب زيد العلوي، يروي عنه السنن مساعاً للجزء . وكان صحيح السماع
  .األول، وإجازةً إن مل يكن مساعاً لسائر الكتاب

  .بعني وأربع مئة بالبصرة، ومات صاحبه العلوي سنة ستني ومخس مئةمات سنة تسع وس

  صاحب الموصل
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السلطان شرف الدولة، أبو املكارم، مسلم بن ملك العرب قريش بن بدران بن امللك حسام الدولة مقلد بن املسيب بن رافع 
  .العقيلي

ومات سنة ثالث ومخسني كهالً، فويل ابنه . لقائم بأمر اهللاوب أبوه دور اخلالفة يف فتنة البساسريي، وأجار ا. كان يترفض كأبيه
ديار ربيعة ومضر، ومتلك حلب، وأخذ األتاوة من بالد الروم، وحاصر دمشق، وكاد أن يأخذها، فرتع أهل حران طاعته، فبادر 

االستيالء على بغداد بعد إليها، فحاربوه، فافتتحها، وبذل السيف يف السنة ا، وأظهر سب الصحابة، ودانت له العرب، ورام 
  .عمر سور املوصل وشيدها. طغرلبك، وكان جييد النظم، وله سطوة وسياسة وعدل بعنف، وكان يعطي جزية بالده للعلوية

: وقيل.  بظاهر أنطاكية، فقتل مسلم وله بضع وأربعون سنة478مث إنه عمل املصاف مع سلطان الروم سليمان بن قتلمش يف سنة 

  .وملكوا أخاه إبراهيم، وله سرية طويلة وحروب وعجائب.  احلمامبل خنقه خادم يف

  الصرام

  .الشيخ القدوة، العابد، املسند، أبو الفضل، حممد بن عبيد اهللا بن حممد النيسابوري، الصرام

  .فةمسع مسند أيب عوانة من أيب نعيم عبد امللك بن احلسن، ومسع من أيب احلسن العلوي، وأيب عبد اهللا احلاكم، وطائ

  .وجيه الشحامي، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وحممد بن جامع الصواف، وعبد اهللا بن حممد الفراوي، وآخرون: حدث عنه

  .وكان أبوه من كرباء البلد

  .مات يف شعبان، سنة تسع وسبعني وأربع مئة، يف عشر التسعني، وكان يقرأ القرآن يف ركعتني، ويدمي التعبد والتالوة رمحه اهللا 

وفيها مات شيخ الشيوخ أبو سعد أمحد بن حممد بن حممد بن دوست العابد الصويف، وإمساعيل بن زاهر النوقاين، وطاهر بن حممد 
  .الشحامي، وأبو علي علي بن أمحد التستري، وأبو نصر حممد بن حممد الزينيب

  السمسار

  .مسار، صاحب إبراهيم بن عبد اهللا بن خرشيذ قولهالشيخ الثقة، املعمر، أبو بكر، حممد بن أمحد بن علي األصبهاين الس

  .مسع منه، ومن جعفر بن حممد بن جعفر، وأيب الفضل عبد الواحد التميمي، وغريهم

  .أبو سعد بن البغدادي، ومسعود الثقفي، وأبو عبد اهللا الرستمي الفقيه، وآخرون: روى عنه

ولدت سنة مخس وسبعني وثالث : كان من املعمرين، مسعته يقول: وقالسألت أبا سعد البغدادي عنه، فأثىن عليه، : قال السمعاين
  .وعاش مئة سنة. مئة

  .وكان ميكنه السماع من أيب بكر بن املقرئ، فما اتفق له. تويف السمسار يف منتصف شوال سنة مخس وسبعني وأربع مئة

  الدامغاني

 ابن علي بن حممد بن حسن بن عبد الوهاب بن حسويه الدامغاين العالمة البارع، مفيت العراق، قاضي القضاة، أبو عبد اهللا، حممد
  .احلنفي
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  .تفقه خبراسان، وقدم بغداد شاباً، فأخذ عن القدوري

  .القاضي أيب عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري، وحممد بن علي الصوري، وطائفة: ومسع من

  .ملقدسي، وآخرونعبد الوهاب األمناطي، وعلي بن طراد الزينيب، واحلسني ا: حدث عنه

  .مولده بدامغان يف سنة مثان وتسعني وثالث مئة، وحصل املذهب على فقر شديد

رأيت أبا عبد اهللا الدامغاين كان حيرس يف درب : مسعت أمحد بن احلسن البصري اخلباز يقول: قال والدي: قال أبو سعد السمعاين
  .يالرياح، وكان يقوم بعيشته إنسان امسه أبو العشائر الشريج

تفقهت بدامغان على أيب صاحل الفقيه، مث قصدت نيسابور، فأقمت أربعة أشهر ا، وصحبت أبا العالء صاعد بن حممد : قال: وعنه
  .قاضيها، مث وردت بغداد

قضاء فقرأ على القدوري، والزم الصيمري، مث صار من الشهود، مث ويل القضاء للقائم، فدام يف ال: قال حممد بن عبد امللك اهلمذاين
  .ثالثني سنةً وأشهراً

  .الدامغاين أعرف مبذهب الشافعي من كثري من أصحابنا: وكان القاضي أبو الطيب يقول

    

له صدقات يف السر، وكان . وكان ي الصورة، حسن املعاين يف الدين والعلم والعقل واحللم وكرم العشرة واملروءة: قال حممد
ن املداعبات والنوادر نظري ما يورد الشيخ أبو إسحاق الشريازي، فإذا اجتمعا، صار منصفاً يف العلم، وكان يورد يف درسه م

  .اجتماعهما نزهةً

  .ويف أوالده أئمة وقضاة. كان ذا جاللة وحشمة وافرة إىل الغاية، ينظر بالقاضي أيب يوسف يف زمانه: قلت

  .مخسون سنةويل قضاء القضاة بعد أيب عبد اهللا بن ماكوال، سنة سبع وأربعني، وله 

عاش مثانني سنةً وثالثة . ومات يف رجب، سنة مثان وسبعني وأربع مئة، ودفن بداره، مث نقل ودفن بقبة اإلمام أيب حنيفة إىل جانبه
  .وصلى عليه ولده قاضي القضاة أبو احلسن. أشهر ومخسة أيام، وغسله أبو الوفاء بن عقيل وأبو ثابت الرازي تلميذه

أبو سعد احلسن ابن داود بن بابشاذ املصري، ونور اهلدى احلسني بن حممد : اء، انتشروا يف البالد، منهموله أصحاب كثريون علم
  .الزينيب، وأبو طاهر إلياس بن ناصر الديلمي، وأبو القاسم علي بن حممد الرحيب ابن السمناين

 بن عمر بن أنس بن دهلاث العذري، وأمحد بن عيسى وفيها مات إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين، وحمدث األندلس أبو العباس أمحد
بن عباد الدينوري، والعالمة أبو سعد عبد الرمحن بن مأمون املتويل النيسابوري ببغداد، وأبو عيسى عبد الرمحن بن حممد بن زياد، 

لوليد الكرخي، والسلطان ومقرئ مكة أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي، ورأس املعتزلة أبو علي حممد بن أمحد بن ا
  .مسلم بن قريش العقيلي الرافضي

  األندقي

  .شيخ احلنفية، مفيت ما وراء النهر، أبو املظفر، عبد الكرمي بن أيب حنيفة

  .تفقه على عبد العزيز احللواين
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  .وحدث عن مجاعة

  .عثمان بن علي البيكندي: مسع منه

  .من قرى خبارى: وأندقى

  .انني وأربع مئةمات يف شعبان، سنة إحدى ومث

  ابن خزرج

  .احلافظ، اود، املؤرخ، أبو حممد، عبد اهللا بن إمساعيل بن حممد بن خزرج اللخمي اإلشبيلي، صاحب التاريخ

  .ولد سنة سبع وأربع مئة

  .أيب عمرو املرشاين، وأيب الفتوح اجلرجاين، وأيب عبد اهللا اخلوالين: وروى عن

  .وعدد شيوخه مئتان وستون شيخاً

  .ن مع براعته يف احلديث فقيهاً مشاوراً مالكياً، أكثر الناس عنهوكا

  .شريح بن حممد، وأبو حممد بن يربوع: وحدث عنه

  .تويف بإشبيلية يف شوال، سنة مثان وسبعني وأربع مئة

  ابن الوليد

  .رأس املعتزلة وبارعهم، أبو علي، حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن الوليد الكرخي املتكلم

  .ولد سنة ست وتسعني وثالث مئة

  .وأتقن علم االعتزال على أيب احلسني البصري، وحفظ عنه حديثاً واهناً من جهة هالل الرأي

  .إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي، وأخذ عنه الكالم علي بن عقيل عامل احلنابلة: حدث عنه

  .مات يف ذي احلجة، سنة مثان وسبعني وأربع مئة

شاخ فكان ينقض من خشب بيته ما ميونه، وكان يلبس القطين اخلام، وكان داعيةً إىل االعتزال، وبه . ان ذا زهد وورع وقناعةوك
  .احنرف ابن عقيل

  .مات يف ذي احلجة، سنة مثان وسبعني وأربع مئة، وكان يدري املنطق جيداً

  .وما تنفع اآلداب والبحث والذكاء، وصاحبها هاو ا يف جهنم

كان أبو علي زاهد املعتزلة، مل نعرف يف زماننا مثل تورعه وقناعته، تورع عن مرياثه من أبيه، : ل حممد بن عبد امللك اهلمذاينقا
  .قرأت على أستاذنا أيب احلسني يف سنة مخس عشرة وأربع مئة: وكان يقول

  ابن المطلب
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، مث البغدادي، الشاعر، والد الوزير الصاحب أيب املعايل هبة األديب األوحد، أبو سعد، حممد بن علي بن حممد بن املطلب الكرماين
  .اهللا ابن املطلب

  .مهر يف األدب واألخبار

  .وروى عن أيب احلسني بن بشران، وطائفة

  .شجاع الذهلي، وحيىي بن البناء: روى عنه

  : وله هجو بليغ، عزل من كتابة، فقال

 وغيري يخون وال يعزل  عزلت وما خنت فيما وليت

 ويعزل ال يعقل يولّي  هذا يدّل على أن منف

  : وهو القائل

 كما للنّاس آجال وللحظوظ  حسرتا مات حظّي من قلوبكم يا

  كم تحت هذي القبور الخرس آمال  العمر لم أحظى بقربكم تصرم

ه اهللا وعاش أربعاً ومثانني أخذت عنه، مث تاب، وأهلم الصالة والصوم والصدقة، وغسل مسودات شعره رمح: قال هبة اهللا السقطي
  .سنة

    

  .مات يف ربيع اآلخر سنة مثان وسبعني وأربع مئة

  شيخ الشيوخ

  .نزيل بغداد. القدوة، الكبري، العارف، أبو سعد، أمحد بن حممد بن دوست دادا النيسابوري

 م يف قبائل العرب، ويتوصل إىل صحب أبا سعيد فضل اهللا امليهين، وحج مرات على التجريد يف أصحاب له فقراء، فكان يدور
  .مكة، وكان الوزير النظام حيترمه، وحيبه، مث إنه باع أمالكه بنيسابور، وبىن ببغداد رباطاً كبرياً، وله وجاهة عظيمة وجتمل زائد

  .وخلفه ولده أبو الربكات إمساعيل يف املشيخة. مات سنة تسع وسبعني وأربع مئة

  الباهر

  .عرف بالباهر. ن أمحد بن عثمان بن أمحد اخلزاعي، املطريياخلطيب أبو الفتح، حممد ب

  .وله نظم جيد. كان خطيب قصر عروة

مسع بسامراء من علي بن أمحد بن يوسف البزاز، واحلسن بن حممد بن حيىي الفحام، وببغداد عبد امللك بن بشران، وبالكوفة من أيب 
  .احلسن حممد بن جعفر النحوي التميمي
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  .ويف روايته عن علي الرفاء مقال. ن كادش، وغريهأبو العز ب: وعنه

  .تويف سنة تسع وسبعني وأربع مئة، وله أربع وتسعون سنة

  ابن شكرويه

  .الشيخ، اإلمام، القاضي، املعمر، أبو منصور، حممد بن أمحد ابن علي بن شكرويه األصبهاين

م بن خرشيذ قوله، وسافر إىل البصرة، ومسع من القاضي هو آخر من حدث عن أيب علي بن البغدادي، وإبراهي: قال حيىي بن مندة
أيب عمر اهلامشي، وعلي بن القاسم النجاد، ومجاعة، إال أنه خلط يف كتاب سنن أيب داود ما مسعه منه مبا مل يسمعه، وحك بعض 

  .لي التستريالسماع كذلك أراين املؤمتن الساجي مث ترك القراءة عليه، وسار إىل البصرة، فسمع الكتاب من أيب ع

ما كان عند ابن شكرويه عن ابن خرشيذ قوله واجلرجاين وهذه الطبقة فصحيح، وقد أطلعين على نسخته بسنن أيب : وقال املؤمتن
  .داود، فرأيت ختليطاً ما استحللت معه مساعه

إنه : لت عن ذلك، فقيلملا كان بأصبهان كان يذكر أن السنن عند ابن شكرويه، فنظرت فإذا هو مضطرب، فسأ: وقال ابن طاهر
كان له ابن عم، وكانا مجيعاً بالبصرة، وكان القاضي مشتغالً بالفقه، وإمنا مسع اليسري من اهلامشي، وكان ابن عمه قد مسع الكتاب 

  .كله، وتويف قدمياً، فكشط القاضي اسم ابن عمه، وأثبت امسه

كان أشعرياً، ال يسلم علينا، وال نسلم عليه، ولكنه : ه، فقالسألت أبا سعد البغدادي عن أيب منصور بن شكروي: وقال السمعاين
  .كان صحيح السماع

ولد سنة ثالث وتسعني وثالث مئة، . سافر إىل البصرة، فسمع من اهلامشي، ومجاعة. كان على قضاء قرية سني: وقال حيىي بن مندة
  .ومات يف العشرين من شعبان، سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة

بن طاهر، وإمساعيل بن حممد التيمي، ونصر اهللا بن حممد املصيصي، وهبة اهللا بن طاووس، وأبو عبد اهللا احلسن بن ا: حدث عنه
  .العباس الرستمي، وأبو سعد بن البغدادي، وعبد العزيز بن حممد األدمي، واجلنيد ابن حممد القايين، وآخرون

  الجوهري

  .بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب عاصم اهلروي اجلوهريالشيخ، املسند، األمني، أبو عطاء، عبد الرمحن 

حممد بن حممد بن جعفر املاليين، وأيب معاذ الشاه، وأيب منصور حممد بن حممد األزدي، وحامت بن أيب حامت حممد بن : روى عن
  .يعقوب، ومجاعة

وقت عبد األول، وعبد اجلليل بن أيب أمحد بن أيب سهل الصويف، وعبد الواسع بن أمريك، ووجيه الشحامي، وأبو ال: حدث عنه
  .سعد، وآخرون

تفرد عن أيب معاذ واملاليين، مولده سنة سبع أو مثان ومثانني وثالث مئة، تويف . حدثونا عنه، وكان شيخاً ثقة، صدوقاً: قال السمعاين
  .يف شعبان، سنة ست وسبعني وأربع مئة

  الجوهري
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  . احلسني املصري، ابن اجلوهريواعظ العصر، العالمة أبو الفضل، عبد اهللا بن

  .أيب سعد املاليين: حدث عن

  .احلميدي، ومجاعة: روى عنه

  .وكان أبوه من العلماء العاملني

  .مات يف شوال، سنة مثانني وأربع مئة

  .وممن روى عنه علي بن مشرف األمناطي

  الحبال

. اهللا النعماين موالهم، املصري، الكتيب، الوراق، احلبال، الفراءاإلمام، احلافظ، املتقن، العامل، أبو إسحاق، إبراهيم بن سعيد ابن عبد 

  .من أوالد عبيد القاضي بن النعمان املغريب، العبيدي، الرافضي

ولد سنة إحدى وتسعني وثالث مئة، ومسع من احلافظ عبد الغين بن سعيد يف سنة سبع وأربع مئة، فكان آخر : قال أبو علي الصديف
  .من مسع منه

    

أمحد بن عبد العزيز بن ثرثال صاحب احملاملي، وهو أكرب شيخ له، ومن أيب حممد عبد الرمحن بن عمر بن النحاس، : ومسع من: قلت
وحممد بن أمحد بن شاكر القطان، وحممد بن ذكوان التنيسي، سبط عثمان بن حممد السمرقندي، وأمحد بن احلسني بن جعفر 

اج اإلشبيلي، وحممد بن حممد النيسابوري، صاحب األصم، وحممد بن الفضل بن نظيف، العطار، وأيب العباس أمحد بن حممد بن احل
  .ومل يرحل. وخلق سواهم

  .وقد خرج لنفسه عوايل سفيان بن عيينة، وكان يتجر يف الكتب وخيربها

  .منري بن أمحد اخلشاب، واخلصيب بن عبد اهللا، وأبو سعد املاليين: ومن شيوخه

  .ء ما ال يوصف كثرةًوحصل من األصول واألجزا

أبو عبد اهللا احلميدي، وإبراهيم بن احلسن العلوي النقيب، وعبد الكرمي بن سوار التككي، وعطاء بن هبة اهللا اإلمخيمي، : حدث عنه
فتح ووفاء بن ذبيان النابلسي، ويوسف بن حممد األردبيلي، وحممد بن حممد ابن مجاهر الطليطلي، وحممد بن إبراهيم البكري، وأبو ال

  .سلطان بن إبراهيم املقدسي، وأبو الفضل حممد بن بنان األنباري، وأبو بكر حممد بن عبد الباقي قاضي املارستان، وعدة

  .أبو علي بن سكرة الصديف، واحلافظ حممد بن ناصر: وروى عنه باإلجازة

  .، ومل ينتشر له كبري شيءوكانت الدولة الباطنية قد منعوه من التحديث، وأخافوه، وهددوه، فامتنع من الرواية

منعت من الدخول إليه إال بشرط أن ال يسمعين، وال يكتب إجازةً، فأول ما فاحتته الكالم خلط يف : قال القاضي أبو علي الصديف
، كالمه، وأجابين على غري سؤايل حذراً من أن أكون مدسوساً عليه، حىت بسطته، وأعلمته أين أندلسي أريد احلج، فأجاز يل لفظاً

  .وامتنع من غري ذلك

قبح اهللا دولةً أماتت السنة ورواية األثارة النبوية، وأحيت الرفض والضالل، وبثت دعاا يف النواحي تغوي الناس، ويدعوم : قلت
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  .إىل حنلة اإلمساعيلية، فبهم ضلت جبلية الشام، وتعثروا، فنحمد اهللا على السالمة يف الدين

حلبال ثقةً ثبتاً، ورعاً، خرياً، ذكر أنه موىل البن النعمان قاضي القضاة، مث ساق عنه أبو نصر حديثاً، كان ا: قال أبو نصر بن ماكوال
  .وحدثنا عنه أبو عبد اهللا احلميدي: مث قال. وروى عنه اخلطيب أبو بكر احلافظ باإلجازة. وذكر عنه أنه ثبته يف غري شيء

 املعرفة باحلديث، ومن ختم به هذا الشأن مبصر، لقي مبكة مجاعةً، ومل حيصل كان احلبال من أهل: وقال السلفي يف مشيخة الرازي
  .أحد يف زمانه من احلديث ما حصله هو

هو من احلفاظ املربزين األثبات، مجع حديث أيب موسى الزمن، وانتقى عليه أبو نصر السجزي مئة : وقال عبد اهللا بن خلف املسكي
  .جزء

  .ه يزيدون على ثالث مئةال بل عشرين جزءاً، وشيوخ: قلت

انتهت إليه رئاسة الرحلة، وبه اختتم هذا الشأن يف قطره، وآخر من حدث عنه فيما علمت أبو القاسم عبد : وقال ابن املفضل
ورضي : إن حمدثاً قرأ عليه، فقال له: وقيل. الرمحن بن حممد بن منصور احلضرمي باإلجازة، وبقي إىل سنة أربع ومخسني ومخس مئة

  .رضي اهللا عنك، إمنا احلافظ الدارقطين وعبد الغين: قل: فقال.  عن الشيخ احلافظاهللا

  .كان ثبتاً، ثقة، حافظاً! رأيت احلبال وما رأيت أتقن منه : قال ابن طاهر

 أن أجزت هلم: كتب إلينا أبو إسحاق احلبال من مصر فكتب: حدثنا أبو القاسم بن السمرقندي قال: وقال األعز بن علي الظهريي
  .حدثنا وال أخربنا: أجاز لنا فالن، وال يقولوا: يقولوا

إنه حضر جملس احلبال واحلديث يقرأ عليه، فلم تزل دموعه جتري حىت فرغ : وقال عبد اهللا بن محود الزاهد فيما علقه عنه السلفي
  .القارئ

. ف باملطر من كتيب بأكثر من مخس مئة دينارقد تل: وقع املطر يوماً، فجاء احلبال، فقال: مسعت ابن طاهر يقول: وقال السلفي

  .لو عملت خزانةً الحتجت إىل جامع عمرو بن العاص: إن ابن مندة عمل خزانةً لكتبه، فقال: قيل: فقلت له

اشتريت من كتب احلبال عشرين قنطاراً مبئة دينار، فكان عنده أكثر من مخس مئة : مسعت مرشد بن حيىي املديين يقول: قال السلفي
  .طار كتبقن

إن بعض طلبة احلديث قصد أبا إسحاق احلبال، ليسمع منه جزءاً وذلك قبل أن مينع فأخرج به عشرين نسخةً، وناول كل : قيل
  .واحد نسخة يقابل ا

    

كان عندنا مبصر رجل يسمع معنا احلديث، وكان متشدداً، وكان : مسعت أبا إسحاق احلبال يقول: قال احلافظ حممد بن طاهر
كنا يوماً : ومسعته يقول.  السماع على األصول، فال يكتب اسم أحد حىت يستحلفه أنه مسع اجلزء، ومل يذهب عليه منه شيءيكتب

وكان يف اجلماعة رجل يبيع القت وهو علف الدواب فقام وبكى، . ال يدخل اجلنة قتات: نقرأ على شيخ، فقرأنا قوله عليه السالم
  .فسكن، وطابت نفسه: قال. يس هو ذاك، لكنه النمام الذي ينقل احلديث من قوم إىل قوم يؤذيهمل: فقيل له. أتوب إىل اهللا: وقال

كان شيخنا احلبال ال خيرج أصله من يده إال حبضوره، يدفع اجلزء إىل الطالب، فيكتب منه قدر جلوسه، وكان له : قال ابن طاهر
أجاز لنا : ر كتباً، وكان مذهبه يف اإلجازة أن يقدمها على اإلخبار يقولبأكثر كتبه نسخ عدة، ومل أر أحداً أشد أخذاً منه، وال أكث
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  .رمبا تسقط لفظة إجازة، فتبقى إخباراً، فإذا بدئ ا، مل يقع شك: يقول. أخربنا فالن إجازة: وال يقول. فالن

  .ال حرج يف هذا، وإمنا هو استحسان: قلت

  . أكثر من مئة، مل يبق منهم غرييخرج احلافظ أبو نصر السجزي على: ومسعته يقول: قال

هذا من الكاغد الذي : خرج له أبو نصر عشرين جزءاً يف وقت الطلب، وكتبها يف كاغد عتيق، فسألنا احلبال، فقال: قال ابن طاهر
ن اجتمع يل كان حيمل إىل الوزير يعين ابن حرتابة من مسرقند، وقع إيل من كتبه قطعة، فكنت إذا رأيت ورقةً بيضاء قطعتها، إىل أ

  .هذا القدر

ملا قصدت أبا إسحاق احلبال وكانوا وصفوه يل حبليته وسريته، وأنه خيدم نفسه فكنت يف بعض األسواق وال أهتدي : قال ابن طاهر
إىل أين أذهب، فرأيت شيخاً على الصفة واقفاً على دكان عطار، وكمه مألى من احلوائج، فوقع يف نفسي أنه هو، فلما ذهب، 

فتبعته، وبلغته رسالة سعد بن علي الزجناين، فسألين عنه، . هذا أبو إسحاق احلبال! وما تعرفه ؟: من هذا ؟ قال: عطارسألت ال
وأخرج من جيبه جزءاً صغرياً فيه احلديثان املسلسالن، أحدمها مسلسل باألولية، فقرأمها علي، وأخذت عليه املوعد كل يوم يف 

  .جامع عمرو بن العاص، حىت خرجت

كان هذا يف سنة سبعني وأربع مئة، ومساع قاضي املارستان منه يف سنة ست وسبعني، وبعد ذلك منع من التحديث، وكان : تقل
  .مات يف شوال: موته سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة، وله إحدى وتسعون سنة، فقيل

  .عدة رمحه اهللا تعاىلمات عشية األربعاء لست خلون من ذي الق: وقال علي بن إبراهيم املسلم األنصاري

ومات معه يف السنة مسند أصبهان القاضي أبو منصور حممد بن أمحد ابن علي بن شكرويه، ومسند دمشق أبو عبد اهللا احلسن بن 
أمحد بن أيب احلديد، وقاضي نيسابور ورئيسها أبو نصر أمحد بن حممد بن صاعد الصاعدي، ومفيت سرخس أبو حامد أمحد بن 

خطيب أصبهان أبو اخلري حممد بن أمحد بن أيب جعفر الطبسي، مؤلف كتاب بستان العارفني، وأبو السنابل هبة حممد الشجاعي، و
اهللا بن أيب الصهباء، وقاضي البصرة أبو العباس أمحد بن حممد اجلرجاين الشافعي، وعبد الوهاب بن أمحد الثقفي، واحملدث علي بن 

  . بأصبهان، ومسند جرجان إبراهيم بن عثمان اخلاليلأيب نصر املناديلي، وأبو الفتح بن مسكويه

أخربنا أبو الفهم متام بن أمحد السلمي، أخربنا اإلمام أبو حممد عبد اهللا ابن أمحد احلنبلي، أخربنا حممد بن عبد الباقي، أخربنا حممد 
محد بن حممد احلافظ ويده على كتفي بن أيب نصر احلافظ، حدثين إبراهيم بن سعيد النعماين ويده على كتفي، أخربنا أبو سعد أ

  .وذكر احلديث، وهو يف تذكرة احلميدي.. حدثين جربيل ويده على كتفي : فذكر حديثاً ال أريد أن أرويه لبطالن متنه

قرأت على إبراهيم بن :  قال532أخربنا عبد الرمحن بن حممد يف كتابه، أخربنا عمر بن حممد، أخربنا حممد بن عبد الباقي سنة 
يد مبصر، أخربنا أمحد بن عبد العزيز بن أمحد، حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي، حدثنا العباس بن يزيد البحراين، حدثنا سفيان، عن سع

هي : أتدرون ما الشجرة الطيبة ؟ فأردت أن أقول: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن ابن عمر قال
  .هي النخلة: ا أنا أصغر القوم، فسكت، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم النخلة، فنظرت، فإذ

    

أخربنا أمحد بن حيىي بن طي، وإبراهيم بن حامت ببعلبك، أخربنا سليمان بن رمحة اخلطيب، أخربنا هبة اهللا بن علي، أخربنا مرشد بن 
 عمر، أخربنا إمساعيل بن يعقوب بن اجلراب، حدثنا إمساعيل حيىي املديين، أخربنا أبو إسحاق احلبال لفظاً، أخربنا عبد الرمحن بن
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أن أبا حليمة معاذاً كان : القاضي، حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب، عن قتادة، عن عبد اهللا بن احلارث
  .يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القنوت

  شيخ اإلسالم

ري، أبو إمساعيل، عبد اهللا بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت اإلمام القدوة، احلافظ الكب
  .األنصاري اهلروي، مصنف كتاب ذم الكالم، وشيخ خراسان من ذرية صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب أيوب األنصاري

  .مولده يف سنة ست وتسعني وثالث مئة

اجلراحي جامع أيب عيسى كله أو أكثره، والقاضي أيب منصور حممد بن حممد األزدي، وأيب الفضل عبد اجلبار بن حممد : ومسع من
حممد بن أمحد اجلارودي احلافظ، وأيب سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن حممد السرخسي، خامتة أصحاب حممد بن إسحاق القرشي، 

، وأيب الطاهر أمحد بن حممد بن حسن الضيب، وأمحد بن حممد وأيب الفوارس أمحد ابن حممد بن أمحد بن احلويص البوشنجي الواعظ
بن مالك البزاز لقي أبا حبر الرباري وأيب عاصم حممد بن حممد املزيدي، وأمحد بن علي بن منجويه األصبهاين احلافظ، وأيب سعيد 

مد املفسر، وأمحد بن حممد بن حممد بن موسى الصرييف، وعلي بن حممد بن حممد الطرازي، وأيب نصر منصور بن احلسني بن حم
احلسن السليطي، وأيب بكر أمحد بن احلسن احلريي لكنه مل يرو عنه، وحممد بن جربائيل بن ماحي، وأيب منصور أمحد بن حممد ابن 

بن العايل، وعمر بن إبراهيم اهلروي، وعلي بن أيب طالب، وحممد بن حممد بن يوسف، واحلسني بن حممد بن علي، وحيىي بن عمار 
حيىي الواعظ، وحممد بن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم الشريازي لقيه بنيسابور، وأيب يعقوب القراب احلافظ إسحاق بن إبراهيم بن 

حممد اهلروي، وأمحد ابن حممد بن إبراهيم الوراق، وسعيد بن العباس القرشي، وغالب بن علي ابن حممد، وحممد بن املنتصر الباهلي 
ن حممد الفريايب الصغري، وحممد بن علي بن احلسني الباشاين، صاحب أمحد بن حممد بن ياسني، ومنصور بن رامش املعدل، وجعفر ب

قدم علينا يف سنة سبع وأربع مئة وأمحد بن أمحد بن محدين، واحلسني بن إسحاق الصائغ، وحممد بن إبراهيم بن حممد بن حيىي 
بن يوسف بن يزيد، وأيب صادق إمساعيل بن جعفر، وحممد بن حممد بن حممود، املزكي، وعلي بن بشرى الليثي، وحممد بن حممد 

وعلي بن أمحد بن حممد بن مخريويه، وحممد بن الفضل بن حممد ابن جماشع، وحممد بن الفضل الطاقي الزاهد، وعدد كثري، ومن 
وقد مسع من .  أيب بكر البيهقي باإلجازةويرتل إىل أن يروي عن. أقدم شيخ له اجلراحي، مسع منه يف حدود سنة عشر وأربع مئة

  .أربعة أو أكثر من أصحاب أيب العباس األصم

املؤمتن الساجي، وحممد بن طاهر، وعبد اهللا بن أمحد ابن السمرقندي، وعبد اهللا بن عطاء اإلبراهيمي، وعبد الصبور بن : حدث عنه
لي البخاري، وأبو الفضل حممد بن إمساعيل الفامي، وعبد اجلليل عبد السالم اهلروي، وأبو الفتح عبد امللك الكروخي، وحنبل بن ع

  .بن أيب سعد املعدل، وأبو الوقت عبد األول السجزي خادمه، وآخرون

  .وبقي إىل سنة نيف وسبعني ومخس مئة. وآخر من روى عنه باإلجازة أبو الفتح نصر بن سيار

كان آيةً يف لسان التذكري والتصوف، من سالطني العلماء، : ري، فقالسألت املؤمتن الساجي عن أيب إمساعيل األنصا: قال السلفي
: قال. يروي يف جمالس وعظه األحاديث باإلسناد، وينهى عن تعليقها عنه. مسع ببغداد من أيب حممد احلسن بن حممد اخلالل، وغريه

، عن علي ابن بشرى، عن ابن منده، عن وكان بارعاً يف اللغة، حافظاً للحديث، قرأت عليه كتاب ذم الكالم، روى فيه حديثاً
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  .نعم، وابن مرزوق هو شيخ األصم وطبقته، وهو إىل اآلن يف كتابه على اخلطأ: هذا هكذا ؟ قال: فقلت له. إبراهيم بن مرزوق

  .وكذا أسقط رجلني من حديثني خرجهما من جامع الترمذي، نبهت عليهما يف نسخيت، وهي على اخلطأ يف غري نسخة: نعم: قلت

    

هذا الشأن شأن : كان يدخل على األمراء واجلبابرة، فما يبايل، ويرى الغريب من احملدثني، فيبالغ يف إكرامه، قال يل مرةً: قال املؤمتن
وإمنا تركه، ألنه مسع منه شيئاً خيالف : قال. تركت احلريي هللا: من ليس له شأن سوى هذا الشأن يعين طلب احلديث ومسعته يقول

  .السنة

كان يدري الكالم على رأي األشعري، وكان شيخ اإلسالم أثرياً قحاً، ينال من املتكلمة، فلهذا أعرض عن احلريي، : تقل
  .فثقة عامل، أكثر عنه البيهقي والناس: واحلريي

كتب، خرج شيخ اإلسالم جلماعة الفوائد خبطه إىل أن ذهب بصره، فكان يأمر فيما خيرجه ملن ي: قال احلسني بن علي الكتيب
  .ويصحح هو، وقد تواضع بأن خرج يل فوائد، ومل يبق أحد ممن خرج له سواي

ومسعته ينشد على . إذا ذكرت التفسري، فإمنا أذكره من مئة وسبعة تفاسري: مسعت أبا إمساعيل األنصاري يقول: قال حممد بن طاهر
  : منربه

 للنّاس أن يتحنبلوا فوصيتي  أنا حنبلي ما حييت وإن أمت

  :  وقد قال يف قصيدته النونية اليت أوهلا:قلت

 دهٍر طالما أرهاني نقصان  المشيب بلمتي فأراني نزل

 ذاكم إلى اإلخوان فوصيتي  أنا حنبلي ما حييت وإن أمت

 كنت إمعةً له دينان ما  دينه ديني وديني دينه إذ

 الصويف، مث عزمت على الرجوع، فوقع يف نفسي أن أقصد أبا قصدت أبا احلسن اخلرقاين: ومسعت أبا إمساعيل يقول: قال ابن طاهر
حامت بن خاموش احلافظ بالري، وألتقيه وكان مقدم أهل السنة بالري، وذلك أن السلطان حممود بن سبكتكني ملا دخل الري، وقتل 

ضيه، أذن له يف الكالم على الناس، ا الباطنية، منع الكل من الوعظ غري أيب حامت، وكان من دخل الري يعرض عليه اعتقاده، فإن ر
مذهب ما : حنبلي، فقال: فلما قربت من الري؛ كان معي رجل يف الطريق من أهلها، فسألين عن مذهيب، فقلت: وإال فمنعه قال

ليوم خرية، فذهب يب إىل داره، وكان له ذلك ا: فقلت. ال أفارقك إىل الشيخ أيب حامت: وأخذ بثويب، وقال. وهذه بدعة! مسعت به 
دعه، فكل : فقال. أنا حنبلي: قال: وما قال ؟ فقال: قال. هذا سألته عن مذهبه، فذكر مذهباً مل أمسع به قط: جملس عظيم، فقال

  .ولزمته أياماً، وانصرفت. الرجل كما وصف يل: فقلت يف نفسي. من مل يكن حنبلياً، فليس مبسلم

مسعت أمحد بن احلسن : ونزوهلا بعرفة. املائدة" الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم"قال شيخ اإلسالم يف ذم الكالم، يف أوله عقيب حديث 
  .كل ما أحدث بعد نزول هذه اآلية فهو فضلة وزيادة وبدعة: بن حممد البزاز الفقيه احلنبلي الرازي يف داره بالري يقول

  .فيه يبس وزعارة العجم، وما قاله، فمحل نظرقد كان أبو حامت أمحد بن احلسن بن خاموش صاحب سنة واتباع، و: قلت

ولقد بالغ أبو إمساعيل يف ذم الكالم على االتباع فأجاد، ولكنه مل نفس عجيب ال يشبه نفس أئمة السلف يف كتابه منازل السائرين، 
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نهض الذوق والوجد إال على ففيه أشياء مطربة، وفيه أشياء مشكلة، ومن تأمله الح له ما أشرت إليه، والسنة احملمدية صلفة، وال ي
وقد كان هذا الرجال سيفاً مسلوالً على املتكلمني، له صولة وهيبة واستيالء على النفوس ببلده، يعظمونه، . تأسيس الكتاب والسنة

 يتزلزل كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثري، وكان طوداً راسياً يف السنة ال. ويتغالون فيه، ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به
وال يلني، لوال ما كدر كتابه الفاروق يف الصفات بذكر أحاديث باطلة جيب بياا وهتكها، واهللا يغفر له حبسن قصده، وصنف 

  .األربعني يف التوحيد، وأربعني يف السنة، وقد امتحن مرات، وأوذي، ونفي من بلده

اسكت عمن : لكن يقال يل. ارجع عن مذهبك: يلعرضت على السيف مخس مرات، ال يقال : مسعته يقول: قال ابن طاهر
  .أحفظ اثين عشر ألف حديث أسردها سرداً: ومسعته يقول. ال أسكت: فأقول. خالفك

كان شيخ اإلسالم أبو إمساعيل بكر الزمان، وواسطة عقد املعاين، وصورة اإلقبال يف فنون الفضائل : قال احلافظ أبو النضر الفامي
رة الدين والسنة، من غري مداهنة وال مراقبة لسلطان وال وزير، وقد قاسى بذلك قصد احلساد يف كل وأنواع احملاسن، منها نص

  .وقت، وسعوا يف روحه مراراً، وعمدوا إىل إهالكه أطواراً، فوقاه اهللا شرهم، وجعل قصدهم أقوى سبب الرتفاع شأنه

    

فة واالحتاد خيضعون لكالمه يف منازل السائرين، وينتحلونه، قد انتفع به خلق، وجهل آخرون، فإن طائفةً من صوفة الفلس: قلت
كال، بل هو رجل أثري، هلج بإثبات نصوص الصفات، منافر للكالم وأهله جداً، ويف منازله إشارات إىل . ويزعمون أنه موافقهم

ارج، ويا ليته ال صنف ذلك، فما أحلى احملو والفناء، وإمنا مراده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السوى، ومل يرد حمو السوى يف اخل
ما خاضوا يف هذه اخلطرات والوساوس، بل عبدوا اهللا، وذلوا له وتوكلوا عليه، وهم من خشيته ! تصوف الصحابة والتابعني 

  .مشفقون، وألعدائه جماهدون، ويف الطاعة مسارعون، وعن اللغو معرضون، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

  .ا سريةً لإلمام أمحد يف جملد، مسعناها من أيب حفص ابن القواس بإجازته من الكندي، أخربنا الكروخي، أخربنا املؤلفوقد مجع هذ

حكى يل أصحابنا أن السلطان ألب أرسالن قدم هراة ومعه وزيره نظام امللك، فاجتمع إليه أئمة احلنفية وأئمة : قال ابن طاهر
إن هؤالء قد اجتمعوا ملناظرتك، فإن : لبته، باملناظرة، فاستدعاه الوزير، فلما حضر، قالالشافعية للشكوى من األنصاري، ومطا

أناظر على ما يف : فوثب األنصاري، وقال. يكن احلق معك؛ رجعوا إىل مذهبك، وإن يكن احلق معهم؛ رجعت أو تسكت عنهم
. ول اهللا وأشار إىل كمه اليسار وكان فيه الصحيحانوأشار إىل كمه اليمني وسنة رس. كتاب اهللا: وما يف كمك ؟ قال: قال. كمي

  .فنظر الوزير إليهم مستفهمام، فلم يكن فيهم من ناظره من هذا الطريق

حضرت مع الشيخ للسالم على الوزير نظام امللك، وكان أصحابنا كلفوه اخلروج إليه، : ومسعت خادمه أمحد بن أمريجه يقول
فلما دخل عليه؛ أكرمه وجبله، وكان هناك أئمة من : من بلخ يعين أنه كان قد غرب قالوذلك بعد احملنة ورجوعه إىل وطنه 

مل تلعن أبا : قال. سل: يأذن الشيخ اإلمام أن أسأل ؟ قال: الفريقني، فاتفقوا على أن يسألوه بني يدي الوزير، فقال العلوي الدبوسي
ال أعرف أبا احلسن، وإمنا ألعن : فقال. أجبه: ساعة؛ قال الوزيراحلسن األشعري ؟ فسكت الشيخ، وأطرق الوزير، فلما كان بعد 

مث قام وانصرف، فلم . إن النيب صلى اهللا عليه وسلم اليوم ليس بنيب: من مل يعتقد أن اهللا يف السماء، وأن القرآن يف املصحف، ويقول
يذكره راة بآذاننا، وما عسى أن أفعل به ؟ مث بعث أن نسمع ما ! هذا أردمت : ميكن أحداً أن يتكلم من هيبته، فقال الوزير للسائل

  .إليه بصلة وخلع، فلم يقبلها، وسافر من فوره إىل هراة
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ملا قدم السلطان ألب أرسالن هراة يف بعض قدماته، اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه، ودخلوا : ومسعت أصحابنا راة يقولون: قال
 السلطان وحنن على عزم أن خنرج، ونسلم عليه، فأحببنا أن نبدأ بالسالم عليك، ورد: على أيب إمساعيل، وسلموا عليه، وقالوا

وكانوا قد تواطؤوا على أن محلوا معهم صنماً من حناس صغرياً، وجعلوه يف احملراب حتت سجادة الشيخ، وخرجوا، وقام الشيخ إىل 
ترك يف حمرابه صنماً يزعم أن اهللا تعاىل على صورته، وإن خلوته، ودخلوا على السلطان، واستغاثوا من األنصاري، وأنه جمسم، وأنه ي

فعظم ذلك على السلطان، وبعث غالماً ومجاعة، فدخلوا، وقصدوا احملراب، فأخذوا الصنم، فألقى الغالم . بعث السلطان اآلن جيده
ما هذا ؟ : فقال له السلطانالصنم، فبعث السلطان من أحضر األنصاري، فأتى فرأى الصنم والعلماء، وقد اشتد غضب السلطان، 

إن هؤالء يزعمون أنك تعبد : فعم يسألين السلطان ؟ قال: قال. لست عن ذا أسألك: قال. صنم يعمل من الصفر شبه اللعبة: قال
فوقع يف قلب . هذا تان عظيم! سبحانك : فقال شيخ اإلسالم بصولة وصوت جهوري. إن اهللا على صورته: هذا، وأنك تقول

حنن يف يد هذا يف بلية من : وهددهم، فقالوا. اصدقوين: م كذبوا عليه، فأمر به، فأخرج إىل داره مكرماً، وقال هلمالسلطان أ
  .فأمر م، ووكل م، وصادرهم، وأخذ منهم وأهام. استيالئه علينا بالعامة، فأردنا أن نقطع شره عنا

خادم الشيخ أيب : من أنت ؟ قلت:  أيب املعايل اجلويين، فقالدخلت نيسابور، وحضرت عند األستاذ: قال أبو الوقت السجزي
  .رضي اهللا عنه: إمساعيل األنصاري، فقال

  .امسع إىل عقل هذا اإلمام، ودع سب الطغام، إن هم إال كاألنعام: قلت

    

: ومل ؟ قال: قلت. كتاب أيب عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم: ومسعت أبا إمساعيل يقول: قال ابن طاهر

ألما ال يصل إىل الفائدة منهما إال من يكون من أهل املعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه، وبينها، فيصل إىل فائدته كل 
  .فقيه وكل حمدث

  .إمام حافظ: سألت إمساعيل بن حممد احلافظ عن عبد اهللا ابن حممد األنصاري، فقال: قال أبو سعد السمعاين

كان أبو إمساعيل األنصاري على حظ تام من معرفة العربية واحلديث والتواريخ واألنساب، إماماً : د الغافر بن إمساعيلوقال عب
كامالً يف التفسري، حسن السرية يف التصوف، غري مشتغل بكسب، مكتفياً مبا يباسط به املريدين واألتباع من أهل جملسه يف العام 

فيحصل على ألوف من الدنانري وأعداد من الثياب واحللي، فيأخذها، ويفرقها على اللحام واخلباز، مرةً أو مرتني على رأس املأل، 
وينفق منها، وال يأخذ من السلطان وال من أركان الدولة شيئاً، وقل ما يراعيهم، وال يدخل عليهم، وال يبايل م، فبقي عزيزاً 

ستني سنة من غري مزامحة، وكان إذا حضر الس لبس الثياب الفاخرة، وركب مقبوالً قبوالً أمت من امللك، مطاع األمر حنواً من 
مث إذا . إمنا أفعل هذا إعزازاً للدين، ورغماً ألعدائه، حىت ينظروا إىل عزي وجتملي، فريغبوا يف اإلسالم: الدواب الثمينة، ويقول

كل معهم، وال يتميز حبال، وعنه أخذ أهل هراة التبكري بالفجر، انصرف إىل بيته؛ عاد إىل املرقعة والقعود مع الصوفية يف اخلانقاه يأ
  .وتسمية األوالد غالباً بعبد املضاف إىل أمساء اهللا تعاىل

كان أبو إمساعيل مظهراً للسنة، داعياً إليها، حمرضاً عليها، وكان مكتفياً مبا يباسط به املريدين، ما كان : قال أبو سعد السمعاين
اً، وما كان يتعدى إطالق ما ورد يف الظواهر من الكتاب والسنة، معتقداً ما صح، غري مصرح مبا يقتضيه يأخذ من الظلمة شيئ

  .من مل ير جملسي وتذكريي، وطعن يف، فهو مين يف حل: تشبيه، وقال مرةً
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سابعة بائناً من خلقه غالب ما رواه يف كتاب الفاروق صحاح وحسان، وفيه باب إثبات استواء اهللا على عرشه فوق السماء ال: قلت
ويف أخبار شىت أن اهللا يف السماء السابعة على العرش، : من الكتاب والسنة، فساق دالئل ذلك من اآليات واألحاديث إىل أن قال

  .وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورمحته يف كل مكان

  .األنبياء ثالث مئة وستني جملساً"  ِمنا احلُسنىإنَّ الَِّذين سبقَت لَهم: "إن شيخ اإلسالم عقد على تفسري قوله: قيل

  .تويف شيخ اإلسالم يف ذي احلجة، سنة إحدى ومثانني وأربع مئة، عن أربع ومثانني سنةً وأشهر: قال أبو النضر الفامي

مرو عثمان بن حممد وفيها مات مسند أصبهان أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن ابن ماجة األري، ومسند نيسابور أبو ع
  .بن عبيد اهللا احملمي املزكي، وراوي جامع الترمذي أبو بكر أمحد بن عبد الصمد الغورجي

أخربنا : أخربنا علي بن أمحد احلسيين، أخربنا علي بن أيب بكر بن روزبه ببغداد، وكتب إيل غري واحد، منهم إبراهيم بن علي قال
أخربنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى، أخربنا أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد، :  صيال قالواحممد بن أيب الفتح، وزكريا العليب، وابن

هو أعلى حديث عندي، حدثنا حممد بن أمحد بن حممد بن كثري بن ديسم أبو : حدثين أمحد بن حممد بن منصور بن احلسني وقال
ا سلمة بن وردان ح، وأخربنا احلسن بن علي، وحممد بن قامياز سعيد راة، حدثنا أمحد بن املقدام، حدثنا الفضل بن دكني، حدثن

أخربنا عبد اهللا بن عمر بن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا أبو إمساعيل، أخربنا عبد اجلبار بن اجلراح، حدثنا : الدقيقي، ومجاعة قالوا
نا ابن أيب فديك، أخربين سلمة بن وردان الليثي، حممد بن أمحد بن حمبوب، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا عقبة بن مكرم، حدث

من ترك الكذب وهو باطل، بين له يف رياض اجلنة، ومن ترك املراء : عن أنس بن مالك، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وهو حمق، بين له يف وسطها، ومن حسن خلقه، بين له يف أعالها

    

ارك والقعنيب، مات سنة ست ومخسني ومئة، ومن مناكريه ما رواه سريج بن يونس، سلمة سيء احلفظ، وقد روى عنه ابن املب
ليس عندي ما : هل تزوجت ؟ قال: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل: حدثنا ابن أيب فديك، عن سلمة، عن أنس

ربع القرآن، : قال. بلى: ؟ قال" قُلْ يا أَيها"يس معك ربع القرآن، أل: قال. بلى: ؟ قال" قُلْ هو اللَّه أَحد"أليس معك : قال. أتزوج
  .ربع القرآن، تزوج تزوج: قال. بلى: أليس معك إذا زلزلت ؟ قال

  .خرج عن حد االحتجاج به: قال أبو حامت البسيت

، أخربنا شعيب بن حممد، أخربنا أبو احلسن الغرايف، أخربنا ابن أيب روزبه، أخربنا أبو الوقت، أخربنا عبد اهللا بن حممد األنصاري
أهدى : أخربنا حامد الرفاء، أخربنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة قالت

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة غنماً

  .أخرجه البخاري، عن أيب نعيم، وهو من منط الثالثيات

أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا عبد األول بن عيسى، : بن حممد الفقيه، وحممد بن قامياز، ومجاعة قالواقرأت على أيب احلسني علي 
أخربنا أبو إمساعيل األنصاري، أخربنا عبد اجلبار، أخربنا ابن حمبوب، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا حممد بن بشار، حدثنا أبو 

" هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِكتاب: "تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية: شة قالتعامر هو اخلزاز عن ابن أيب مليكة، عن عائ

  .إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم: فقال. آل عمران
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أن النيب صلى اهللا : كة، عن القاسم، عن عائشةحدثنا حممد بن بشار، حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن أيب ملي: قال الترمذي: وبه
  .هذا أو قريب منه. هم الذين مسى اهللا فاحذروهم: قال. آل عمران" فَأَما الَِّذين يف قُلُوِبهم زيغٌ: "عليه وسلم قال هذه اآلية

سقط منه : و داود الطيالسي، والثاينسقط فوق ابن بشار أب: فهذان احلديثان اللذان أسقط منهما أبو إمساعيل رجالً رجالً، فاألول
  .رجل وهو أبو الوليد الطيالسي، عن يزيد

  .وأخرجه أبو داود عالياً، عن القعنيب عن يزيد، به

أخربنا احلسن بن علي، أخربنا ابن الليت، أخربنا أبو الوقت، أخربنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عمر بن إبراهيم إمالًء، حدثنا عبد اهللا 
قراءة احلديث خري من صالة : ياين، مسعت عبد الرمحن بن أيب حامت، مسعت الربيع بن سليمان، مسعت الشافعي يقولبن حممد احل

  .التطوع

  .طلب العلم: إسناده صحيح عن الشافعي، ولفظه غريب، واحملفوظ

  ابن قريش

 البغدادي، النصري، البناء، من أهل حملة الشيخ العامل، الصاحل، أبو احلسن، علي بن احلسني بن علي بن احلسن بن عثمان بن قريش
  .النصرية

  .مسع أمحد بن حممد بن الصلت األهوازي، وهو آخر أصحابه، وأبا احلسن احلمامي، وأبا القاسم احلريف

  .ابن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي، وابن ناصر، وأمحد ابن هبة اهللا بن الفرضي، وعبد اخلالق اليوسفي: وعنه

  .ثقة، صاحل، صدوق، تويف يف ذي احلجة، سنة أربع ومثانني وأربع مئة: قال السمعاين

  الحاكمي

  .الفقيه نصر بن علي بن أمحد بن منصور بن شاذويه، أبو الفتح الطوسي، احلاكمي، أحد املشاهري

  .وأحضروه إىل نيسابور، فسمعوا منه الكتاب. حدث بالسنن عن أيب علي الروذباري، عن ابن داسة

  .أبو األسعد بن القشريي، وصخر بن عبيد الطابراين، ومجاعة، وكان معمراً: روى عنه

  معلى بن حيدرة

  .األمري الكبري، حصن الدولة، أبو احلسن الكتامي

تغلب على مملكة دمشق بعد نزوح أمري اجليوش بدر عنها، فظلم وصادر وعسف، وزعم أن التقليد جاءه من املستنصر، وتعثرت 
د، وجال كثري من الناس، مث خاف وذل، فهرب إىل بانياس، يف آخر سنة سبع وستني وأربع مئة، فبقي هناك الرعية، وأبغضه اجلن

  .مدةً، مث هرب إىل صور، مث إىل طرابلس، فأمسك منها، مث سجن مبصر مدة، مث قتلوه يف سنة إحدى ومثانني وأربع مئة

  .قب حبصن الدولة أيضاًوكان أبوه حيدرة بن مرته وفد إىل دمشق من قبل املستنصر، ول

  الحسيني
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اإلمام، احلافظ، اود، السيد الكبري، املرتضى، ذو الشرفني، أبو املعايل، حممد بن حممد بن زيد بن علي العلوي، احلسيين، البغدادي، 
  .نزيل مسرقند

  .ولد سنة مخس وأربع مئة

    

ابن احملاملي، وطلحة بن الصقر، وأبا بكر الربقاين، وحممد بن عيسى ومسع أبا علي بن شاذان، وأبا القاسم احلريف، وأمحد بن عبد اهللا 
  .اهلمذاين، وعبد امللك بن بشران الواعظ، وابن غيالن، وطبقتهم، واختص باخلطيب، والزمه

  .وصنف ومع، وكان كبري القدر، كامل السؤدد، كثري األموال، يرجع إىل عقل ورأي وعلم وافر، ونعمة جسيمة

عفر بن حممد املستغفري، وأبو بكر اخلطيب، ويوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، وزاهر بن طاهر الشحامي، شيخه ج: حدث عنه
وهبة اهللا بن سهل السيدي، وأبو األسعد هبة الرمحن بن القشريي، وأبو طالب حممد بن عبد الرمحن احلريي، وأبو الفتح أمحد بن 

  .اخلطيب أبو املعايل املديين: ن أصحابهاحلسني األديب، لكن هذا باإلجازة، وآخر من بقي م

هو أفضل علوي يف عصره، له املعرفة التامة باحلديث، وكان يرجع إىل عقل وافر ورأي صائب، برع بأيب : قال أبو سعد السمعاين
م بكر اخلطيب يف احلديث، نقل عنه اخلطيب أظن يف كتاب البخالء رزق حسن التصنيف، وسكن يف آخر عمره مسرقند، مث قد

  .بغداد، وأملى ا، وحدث بأصبهان، مث رجع إىل مسرقند

وأثىن عليه، وكان من األغنياء املذكورين، وكان كثري اإليثار، ينفذ . ما رأيت علوياً أفضل منه: مسعت يوسف بن أيوب الزاهد يقول
هذه زكاة : ك عشرة آالف دينار، ويقوليف العام إىل مجاعة من األئمة األلف دينار واخلمس مئة وأكثر إىل كل واحد، فرمبا بلغ ذل

. مايل، وأنا غريب، ففرقوا على من تعرفون استحقاقه، وكل من أعطيتموه؛ فاكتبوا له خطاً، وأرسلوه حىت أعطيه من عشر الغلة

  .وكان ميلك قريباً من أربعني قرية خالصةً له بنواحي كس، وله يف كل قرية وكيل أميز من رئيس بسمرقند: قال

  . السمعاين، ولقد بالغ، فهذا يف رتبة ملك، ومثل هذا يصلح للخالفةهذا قول

إن الشريف : ومسعته يقول. ومسعت أبا املعايل حممد بن نصر اخلطيب يقول ذلك، وكان من أصحاب الشريف: مث قال أبو سعد
ال سبيل إىل : ال الشريف للحاجبأنشأ بستاناً عظيماً، فطلب صاحب ما وراء النهر اخلاقان خضر أن حيضر دعوته يف البستان، فق

فغضب اخلاقان، وأراد أن : قال. لكين ال أحضر، وال أهيئ له آلة الفسق والفساد، وال أعصي اهللا تعاىل: فأحل عليه، فقال. ذلك
يطمئن، وأحل يقبض عليه، فاختفى عند وكيل له حنواً من شهر، فنودي عليه يف البلد، فلم يظفروا به، مث أظهروا ندماً على ما فعلوا ل

عليه أهله يف الظهور، فجلس على ما كان مدة، مث إن امللك نفذ إليه ليشاوره يف أمر، فلما حصل عنده، أخذه وسجنه، مث استأصل 
من يكون من أهل البيت ال بد أن يبتلى، وأنا ربيت يف النعمة، وكنت أخاف أن يكون : أمواله وضياعه، فصرب، ومحد اهللا، وقال

  .ل، فلما جرى هذا، فرحت، وعلمت أن نسيب متصلوقع يف نسيب خل

  .فسمعنا أم منعوه من الطعام حىت مات جوعاً، وهو من ذرية زين العابدين علي بن احلسني: قال يل أبو املعايل اخلطيب

: أال تأكل ؟ قال: رأيت السيد املرتضى بعد موته وهو يف اجلنة وبني يديه طعام، وقيل له: قال أبو العباس اجلوهري: قال أبو سعد

فانتبهت، وذلك يف رمضان، سنة اثنتني وتسعني، فقتل ولده السيد أبو الرضا يف ذلك : قال. ال، حىت جييء ابين، فإنه غداً جييء
  .اليوم
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قتل يف سنة مثانني وأربع مئة، قتله اخلاقان خضر بن إبراهيم، وكان قد نفذه : وتويف املرتضى بعد سنة ست وسبعني، وقيل: قال
  .اقان رسوالً إىل القائم بأمر اهللاخل

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا الدمشقي، أنبأنا أبو املظفر عبد الرحيم بن أيب سعد، أخربنا هبة الرمحن بن عبد الواحد الصويف، 
خربنا منصور بن العباس أخربنا املرتضى أبو املعايل حممد بن حممد العلوي، أخربنا عمر بن إبراهيم بن إمساعيل اهلروي الزاهد، أ

البوشنجي، حدثنا جعفر ابن أمحد بن نصر احلصريي، حدثنا أبو حفص األبلي عمر، حدثنا عيسى ابن شعيب، حدثنا روح بن 
علم ال ينفع ككرت ال ينفق يف سبيل اهللا عز : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القاسم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال

  .وجل

  .ال يوثق بهعيسى 

    

أخربنا أبو احلسن علي بن طلحة البصري، حدثنا صاحل بن أمحد اهلمذاين احلافظ، حدثنا إبراهيم بن عمروس، : وبه إىل املرتضى
: حدثنا أبو عبد اهللا اجلرجاين، حدثنا الفريايب، حدثنا سفيان الثوري، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد يف قوله

  .العلماء الفقهاء وهم فوق األحبار: الربانيون: قال. املائدة"  ينهاهم الرباِنيونَ واَألحبارلَوالَ"

أخربنا احلسن الفارسي يعين ابن شاذان أخربنا أبو سهل القطان، حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم، حدثنا ابن عبدة، حدثنا حفص : وبه
إن أقرب الناس درجةً من درجة النبوة أهل اجلهاد وأهل : قال ابن عباس يرفعه: در قالبن مجيع، عن مساك، عن حممد بن املنك

  .العلم، أما أهل العلم، فقالوا ما جاءت به األنبياء، وأما أهل اجلهاد، فجاهدوا على ما جاءت به األنبياء

  : وابنه

  الحسيني

وجاهاً ورئاسة وأمواالً، ومل يزل يف رفعة إىل أن رام اململكة، سيد السادة، أبو الرضا، األطهر بن حممد، من كبار الشرفاء حشمةً 
ونابذ خان مسرقند، وأمر بضرب السكة بامسه، واستخدم آالفاً من العسكر، وجىن اخلراج، وعظم أمره، مث ظفر به اخلان، فوسطه، 

  .سعني وأربع مئةوأخذ أمواله وحرميه، وأباد حاشيته، حىت مل يبق منهم نافخ نار، وذلك يف سنة اثنتني وت

  حجاج بن قاسم

  .اإلمام الفقيه، أبو حممد السبيت

  .مسع من أبيه تلميذ ابن أيب زيد، ومبكة من أيب ذر

  .وحدث بالصحيح، ورأس علماء املرية، مث سبتة

  .القاضي أبو حممد منصور، وأبو علي بن طريف، وأبو القاسم بن العجوز، وآخرون: مسع منه

  .ربع مئةتويف سنة إحدى ومثانني وأ

  الشاشي
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  .اإلمام العالمة، شيخ الشافعية، أبو بكر، حممد بن علي بن حامد الشاشي، صاحب الطريقة املشهورة

تفقه ببالده على أيب بكر السنجي، مث ارحتل إىل صاحب غزنة، فأقبل عليه، وعظم شأنه بغزنة، وبعد صيته، وتفقهوا عليه، وصنف 
 هراة، وأشار عليهم بتسرحيه، فجهزوه، مكرماً من غزنة بأوالده، فدرس بنظامية هراة، مث قصد التصانيف، مث استدعاه نظام امللك إىل

  .مل يقع منهم بذاك املوقع، فعاد إىل هراة، وحدث عن منصور الكاغدي صاحب اهليثم الشاشي: نيسابور زائراً، فاحترموه، وقيل

وأما عبد . بل عاش أربعاً وتسعني سنة: له مثان ومثانون سنةً، وقيلمات راة يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة، يف سادس شواهلا و
زرت : مات يف شوال سنة مخس وتسعني، واألول أشبه، بل الصواب، وكذا أرخه أبو سعد السمعاين، وقال: الغافر يف السياق فقال

  .قربه راة، روى لنا عنه حممد بن حممد السنجي، وأبو بكر حممد بن سليمان املروزي

  بانياسيال

هكذا : كان يقول. الشيخ الصاحل، املسند، أبو عبد اهللا، مالك بن أمحد بن علي بن إبراهيم البانياسي األصل، البغدادي، ابن الفراء
  .مساين الوالد، وكناين، ومستين أمي علياً، وكنتين أبا احلسن، فأنا أعرف ما

  .ارس، وأبا احلسني بن بشران، وابن الفضل القطانمسع أبا احلسن بن الصلت ارب، وأبا الفتح بن أيب الفو

أبو علي بن سكرة، وأبو عامر العبدري، وإمساعيل بن السمرقندي، وإمساعيل التيمي، وحممد بن ناصر، وأبو بكر بن : حدث عنه
  .الزاغوين، وأبو احلسن علي بن تاج القراء، وأبو الفتح حممد بن البطي، وخلق كثري

 شيخ صاحل، ثقة، متدين، مسن، عمر حىت أخذ عنه الطلبة، وتكابوا عليه، كان يسكن يف غرفة بسوق :قال أبو سعد السمعاين
  .الرحيانيني

كان مالكياً شيخاً صاحلاً، وقعت النار ببغداد بقرب حجرته وقد زمن، فأنزل يف قفة إىل باب احلجرة، فإذا النار : وقال ابن سكرة
  .ترق هو رمحه اهللا وذلك يف تاسع مجادى اآلخرة، سنة مخس ومثانني وأربع مئة بالنهارعند الباب، فتركه الذي أنزله، وفر، فاح

  .ولدت سنة مثان وتسعني وثالث مئة: كان آخر من حدث عن ابن الصلت، وكان ثقةً، قال يل: وقال أبو حممد بن السمرقندي

، وشارح البخاري القاضي أبو عبد اهللا حممد بن خلف مات احملدث جعفر بن حيىي احلكاك، والوزير نظام امللك أبو علي قتل: وفيها
ابن املرابط، وأبو بكر حممد بن علي القشاشي، ومقرئ وقته حممد بن عيسى املغامي، والسلطان جالل الدولة ملكشاه السلجوقي، 

  .وشيخ احلنفية منصور بن أمحد البسطامي ببلخ

  المجاشعي

  .ن غالب، ااشعي، القريواين، التميمي، الفرزدقي، املفسرإمام النحو، أبو احلسن، علي بن فضال بن علي ب

    

طوف الدنيا، واتصل بنظام امللك، وصنف اإلكسري يف التفسري يف مخسة وثالثني جملداً، ومؤلفاً يف النحو يف عدة جملدات، والربهان 
فه، فلما فرغ من قراءته عليه، مل يعطه شيئاً، وقد وعده إمام احلرمني بألف دينار على اإلكسري، فأل. يف التفسري يف عشرين جملداً

  .عرضي فداؤك: فتوعده بأن يهجوه، فبعث إليه
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  .وقد ألف بغزنة كتباً بأمساء أكابر، وأقرأ اآلداب مدةً

  .وله البسملة وشرحها يف جملد، وكتاب الدول أزيد من ثالثني سفراً، وأشياء. وله نظم جيد

  .وأربع مئةتويف يف ربيع األول، سنة تسع وسبعني 

  السراج

  .الشيخ، املعمر، مسند نيسابور، أبو نصر، حممد بن سهل بن حممد بن أمحد الشاذياخي، السراج

مسع أبا نعيم عبد امللك بن حممد اإلسفراييين، وأبا الطيب الصعلوكي، وأبا طاهر بن حممش، وعبد اهللا بن يوسف األصبهاين، 
  .ومجاعة

هو شيخ : عيل بن حممد التيمي، وعبد اهللا بن حممد الفراوي، وعبد الغافر بن إمساعيل، وقالابن طاهر املقدسي، وإمسا: حدث عنه
نظيف ظريف، خمتص مبجلس الصاعدية للمنادمة واخلدمة، مسع الكثري وعاش تسعني سنة، تويف يف صفر سنة ثالث ومثانني وأربع 

  .مئة

  .م بعلو يف كتاب الترغيب والترهيب للتيميهو آخر من حدث عن أيب نعيم املهرجاين، يقع حديثه اليو: قلت

  موسى بن عمران

  .ابن حممد بن إسحاق بن يزيد، الشيخ الصاحل، القدوة، مسند خراسان أبو املظفر األنصاري، النيسابوري، الصويف

  .ولد سنة مثان ومثانني وثالث مئة

  . وأيب القاسم السراج، وطائفةأيب احلسن العلوي فكان آخر من روى عنه، وأيب عبد اهللا احلاكم،: ومسع من

زاهر ووجيه ابنا الشحامي، وأبو عمر حممد بن علي بن دوست احلاكم، وعمر بن أمحد بن الصفار الفقيه، واحلسني بن : حدث عنه
  .علي الشحامي، وعبد اهللا بن حممد الفراوي، وآخرون

ريقة، لقي الشيخ أبا سعيد بن أيب اخلري امليهين، وخدمه، مث هو شيخ وجيه، حسن الرواء واملنظر، راسخ القدم يف الط: قال عبد الغافر
خدم أبا القاسم القشريي، وكان من أركان الشيوخ، عمر مثانياً وتسعني سنة، ومات يف شهر ربيع األول، سنة ست ومثانني وأربع 

  .مئة

  المقومي

قومي، راوي سنن ابن ماجة، عن القاسم بن أيب املنذر الشيخ الصدوق، أبو منصور، حممد بن احلسني بن أمحد بن اهليثم القزويين، امل
  .اخلطيب

. مسع يف سنة مثان وأربع مئة وله عشر سنني من ابن أيب املنذر، والزبري بن حممد الزبريي، وعبد اجلبار بن أمحد القاضي، شيخ املعتزلة

  .وحدث بالري

  .يف سنة مثان وتسعني وثالث مئة: وسأله ابن ماكوال عن مولده، فقال
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ملكداذ بن علي العمركي، وعلي بن شافعي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا الرازي، وأبو العالء زيد بن علي بن منصور : حدث عنه
وال أعلم مىت تويف، إال أنه يف سنة . الشروطي، وأخوه أبو احملاسن مسعود، واحلافظ حممد بن طاهر املقدسي، وابنه أبو زرعة طاهر

  .ن حياًأربع ومثانني وأربع مئة كا

ومات يف سنة أربع أبو احلسن أمحد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الذكواين، واحلسن بن علي بن خلف الكاشغري، واحلافظ ظافر بن 
مفوز الشاطيب، وعبد امللك بن شغبة البصري، وعلي بن احلسني بن قريش النصري بنون ، ومقرئ مرو أبو نصر حممد بن أمحد 

  .بو بكر حممد بن عبد اهللا الناصحي، واملعتصم حممد بن معن الصمادحي باألندلسالكركاجني، وقاضي القضاة أ

  ابن البغدادي

اإلمام الواعظ، شيخ أصبهان، أبو الفضل، حممد بن أيب سعد أمحد ابن احلسن بن علي البغدادي، مث األصبهاين، من بيت العلم 
  .واإلسناد، أوهلم علي بن أمحد بن سليمان البغدادي

  . واشتهر، ومسع أوالده أبا سعد احلافظ وفاطمة، وشارك يف الفضائلوعظ حممد،

  .مسع ابن فاذشاه، وعبد العزيز بن أمحد بن فاذويه، وأبا أمحد حممد ابن علي املؤدب، وابن ريذة

  .ابن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي، ومجاعة: روى عنه

  .مولده سنة ثالث وعشرين وأربع مئة

  .انني غريباً ببغداد بعد جميئه من احلجومات يف صفر، سنة مث

  مسعود بن ناصر

  .ابن أيب زيد عبد اهللا بن أمحد، اإلمام احملدث، الرحال، احلافظ، أبو سعيد السجزي الركاب

    

علي بن بشرى، وطائفة بسجستان، ومن حممد بن عبد الرمحن الدباس، ومنصور بن حممد بن حممد األزدي راة، وأيب : مسع من
حممد بن أمحد املزكي، وأيب سعد عبد الرمحن بن محدان، وعمر بن مسرور، وطبقتهم بنيسابور، وأيب طالب بن غيالن، حسان 

  .ومجع فأوعى، وصنف األبواب. وبشرى الفاتين، وأيب حممد اخلالل ببغداد، ومن أيب بكر بن ريذة بأصبهان

بن الفضل الطوسي، وأبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وحممد بن حممد بن عبد العزيز العجلي املروزي، وعبد الواحد ا: حدث عنه
  .عبد الواحد الدقاق، وأبو األسعد بن القشريي، وخلق، وأبو بكر اخلطيب، وهو من شيوخه، ومسع منه شيخه الصوري

  .قال الدقاق، ومل أر يف احملدثني أجود إتقاناً وال أحسن ضبطاً منه

  .فحج آدم موسى بنصب آدم:  يذهب إىل القدر، ويقرؤهاكان مسعود السجزي: وقال زاهر الشحامي

مات مسعود بنيسابور يف مجادى األوىل سنة سبع وسبعني وأربع مئة، وصلى عليه إمام احلرمني أبو املعايل، ووقف كتبه، وكانت 
  .كثريةً نفيسةً متقنة

  .ىل أن ارتبطه نظام امللك ببيهق مث بطوس لالستفادةكان متقناً، ورعاً، قصري اليد، زجى عمره كذلك إ: قال عبد الغافر بن إمساعيل
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  .بالنصب. فحج آدم موسى: كان مسعود قدرياً، مسعته يقرأها: مسعت ابن اخلاضبة يقول: قال أمحد بن ثابت الطرقي

  .كان يرجع إىل هداية وإتقان وحسن ضبط: وقال املؤمتن الساجي

 أخربنا مسعود بن أيب منصور، أخربنا احلسن بن أمحد احلداد، أخربنا مسعود أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، أخربنا يوسف بن خليل،
ابن ناصر، أخربنا عثمان بن حممد بن أمحد النوقاين، أخربنا أيب أبو عمر، حدثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم اخلياط، حدثنا أمحد بن 

ابوري، عن أزهر السمان، عن ابن عون، عن ابن سريين، حممد ابن ياسني، حدثنا أبو عتاب، حدثنا أمحد بن حممد بن دينار النيس
  .تفكهوا، وكلوا البطيخ، فإن حالوته من اجلنة: عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .هذا باطل، ما تفوه به أزهر قط

 ويكتب، وينفق ما يفتح له على انتقل مسعود يف آخر عمره إىل نيسابور، وكان على كرب سنه يطوف على املشايخ،: قال عبد الغافر
الطلبة، وفوائده من األخبار واحلكايات واألشعار يف سفائنه ال حتصى، فقد عددنا يف كتبه قريباً من ستني جمموعاً من التواريخ، 

  .سوى سائر األجناس، وكان يكتب خبط مستقيم، ويورق ببغداد وأصبهان، وقف كتبه يف مسجد عقيل

  .حافظ، مسع الكثري: عيل بن حممد احلافظ عن مسعود بن ناصر، فقالسألت إمسا: قال السمعاين

  : وألسعد الزوزين

  على عين الحديث بغير ريب  بن ناصٍر اشتملنا بمسعود

 اإلسناد حقٌّ غير ريب فذا  حدثنا فالن: ما قال إذا

 مثقالً كمي وجيبي فيصبح  إن زرته إال خفيفاً وما

 عن التّردد وقت شيبي تغني  ولو أني ظفرت به شبابي

  أبو الوليد الباجي

اإلمام العالمة، احلافظ، ذو الفنون، القاضي، أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب، األندلسي، القرطيب، 
  .الباجي، الذهيب، صاحب التصانيف

ب إليها، وما هو من باجة املدينة اليت بإفريقية، اليت ينسب أصله من مدينة بطليوس، فتحول جده إىل باجة بليدة بقرب إشبيلية فنس
إليها احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي، وابنه احلافظ األوحد أبو عمر أمحد بن عبد اهللا بن الباجي، ومها من علماء 

  .األندلس أيضاً

  .ولد أبو الوليد يف سنة ثالث وأربع مئة

  . ومكي بن أيب طالب، وحممد بن إمساعيل، وأيب بكر حممد بن احلسن بن عبد الوارثيونس بن مغيث،: وأخذ عن

وارحتل سنة ست وعشرين، فحج، ولو مدها إىل العراق وأصبهان؛ ألدرك إسناداً عالياً، ولكنه جاور ثالثة أعوام، مالزماً للحافظ 
  .حلديث والفقه والكالمأيب ذر، فكان يسافر معه إىل السراة، وخيدمه، فأكثر عنه، وأخذ علم ا

أيب القاسم عبد الرمحن بن الطبيز، واحلسن بن السمسار، واحلسن بن حممد بن مجيع، وحممد ابن : مث ارحتل إىل دمشق، فسمع من
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  .عوف املزين

زيز بن علي وارحتل إىل بغداد، فسمع عمر بن إبراهيم الزهري، وأبا طالب حممد بن حممد بن غيالن، وأبا القاسم األزهري، وعبد الع
  .األزجي، وحممد بن علي الصوري احلافظ، وصحبه مدة، وحممد بن عبد الواحد بن رزمة، واحلسن بن حممد اخلالل، وخلقاً سواهم

    

  .وتفقه بالقاضي أيب الطيب الطربي، والقاضي أيب عبد اهللا الصيمري، وأيب الفضل بن عمروس املالكي

قاضي أيب جعفر السمناين املتكلم، صاحب ابن الباقالين، فربز يف احلديث والفقه والكالم وذهب إىل املوصل، فأقام ا سنةً على ال
  .واألصول واألدب

  .فرجع إىل األندلس بعد ثالث عشرة سنةً بعلم غزير، حصله مع الفقر والتقنع باليسري

 الصقلي، وأبو عبد اهللا احلميدي، أبو عمر بن عبد الرب، وأبو حممد بن حزم، وأبو بكر اخلطيب، وعلي بن عبد اهللا: حدث عنه
وأمحد ابن علي بن غزلون، وأبو علي بن سكرة الصديف، وأبو بكر الفهري الطرطوشي، وابنه الزاهد أبو القاسم بن سليمان، وأبو 

  .علي بن سهل السبيت، وأبو حبر سفيان بن العاص، وحممد بن أيب اخلري القاضي وخلق سواهم

  .، وصنف التصانيف النفيسةوتفقه به أئمة، واشتهر امسه

آجر أبو الوليد نفسه ببغداد حلراسة درب، وكان ملا رجع إىل األندلس يضرب ورق الذهب للغزل، ويعقد : قال القاضي عياض
كان خيرج إلينا لإلقراء ويف يده أثر املطرقة، إىل أن فشا علمه، وهيتت الدنيا به، وعظم جاهه، وأجزلت : الوثائق قال يل أصحابه

ته، حىت تويف عن مال وافر، وكان يستعمله األعيان يف ترسلهم، ويقبل جوائزهم، ويل القضاء مبواضع من األندلس، وصنف صال
  .كتاب املنتقى يف الفقه، وكتاب املعاين يف شرح املوطأ، فجاء يف عشرين جملداً، عدمي النظري

يفاء، وله كتاب اإلمياء يف الفقه مخس جملدات، وكتاب السراج يف وقد صنف كتاباً كبرياً جامعاً، بلغ فيه الغاية، مساه االست: قال
اخلالف مل يتم، وخمتصر املختصر يف مسائل املدونة، وله كتاب يف اختالف املوطآت، وكتاب يف اجلرح والتعديل، وكتاب التسديد 

ل، وكتاب احلدود، وكتاب شرح إىل معرفة التوحيد، وكتاب اإلشارة يف أصول الفقه، وكتاب إحكام الفصول يف أحكام األصو
املنهاج، وكتاب سنن الصاحلني وسنن العابدين، وكتاب سبل املهتدين، وكتاب فرق الفقهاء، وكتاب التفسري مل يتمه، وكتاب سنن 

  .املنهاج وترتيب احلجاج

: إىل أن قال... م، وصنف أما الباجي ذو الوزارتني ففقيه متكلم، أديب شاعر، مسع بالعراق، ودرس الكال: قال األمري أبو نصر

  .وكان جليالً رفيع القدر واخلطر، قربه باملرية

وملا كنت ببغداد . ما رأيت مثل أيب الوليد الباجي، وما رأيت أحداً على مسته وهيئته وتوقري جملسه: وقال القاضي أبو علي الصديف
: فقال. أدام اهللا عزك، هذا ابن شيخ األندلس: لت لهقدم ولده أبو القاسم أمحد، فسرت معه إىل شيخنا قاضي القضاة الشامي، فق

  .فأقبل عليه. نعم: لعله ابن الباجي؟ قلت

كثرت القالة يف أيب الوليد ملداخلته للرؤساء، وويل قضاء أماكن تصغر عن قدره كأوريولة، فكان يبعث إليها : قال القاضي عياض
قالً حىت احتاج يف سفره إىل القصد بشعره، وإجيار نفسه مدة مقامه ببغداد خلفاءه، ورمبا أتاها املرة وحنوها، وكان يف أول أمره م

فيما مسعته، مستفيضاً حلراسة درب، وقد مجع ولده شعره، وكان ابتدأ بكتاب االستيفاء يف الفقه، مل يضع منه سوى كتاب الطهارة 
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وةً، إال أنه كان خارجاً عن املذهب، ومل يكن وملا قدم من الرحلة إىل األندلس وجد لكالم ابن حزم طال: قال يل. يف جملدات
باألندلس من يشتغل بعلمه، فقصرت ألسنة الفقهاء عن جمادلته وكالمه، واتبعه على رأيه مجاعة من أهل اجلهل، وحل جبزيرة 

وله معه جمالس . طلهميورقة، فرأس فيها، واتبعه أهلها، فلما قدم أبو الوليد؛ كلموه يف ذلك، فدخل إىل ابن حزم، وناظره، وشهر با
قال بظاهر لفظه، فأنكر عليه الفقيه أبو . وملا تكلم أبو الوليد يف حديث الكتابة يوم احلديبية الذي يف صحيح البخاري: قال. كثرية

 بكر بن الصائغ، وكفره بإجازته الكتب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النيب األمي، وأنه تكذيب للقرآن، فتكلم يف ذلك من

  : مل يفهم الكالم، حىت أطلقوا عليه الفتنة، وقبحوا عند العامة ما أتى به، وتكلم به خطباؤهم يف اجلمع، وقال شاعرهم

  إن رسول اللّه قد كتبا: وقال  ممن شرى دنيا بآخرٍة برئت

  .فصنف القاضي أبو الوليد رسالةً بني فيها أن ذلك غري قادح يف املعجزة، فرجع ا مجاعة

    

جيوز على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب امسه ليس إال، وال خيرج بذلك عن كونه أمياً، وما من كتب امسه من األمراء : لتق
أي ألن . إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب: والوالة إدماناً للعالمة يعد كاتباً، فاحلكم للغالب ال ملا ندر، وقد قال عليه السالم

ال : فقوله عليه السالم. اجلمعة" هو الَِّذي بعثَ ِفي اُألميني رسوالً ِمنهم: "وقال تعاىل. ن فيهم الكتبة قليالًأكثرهم كذلك، وقد كا
حنسب حق، ومع هذا فكان يعرف السنني واحلساب، وقسم الفيء، وقسمة املواريث باحلساب العريب الفطري ال حبساب القبط وال 

 ونفسي صلى اهللا عليه وسلم، وقد كان سيد األذكياء، ويبعد يف العادة أن الذكي ميلي الوحي وكتب امللوك اجلرب واملقابلة، بأيب هو
وغري ذلك على كتابه، ويرى امسه الشريف يف خامته، وال يعرف هيئة ذلك مع الطول، وال خيرج بذلك عن أميته، وبعض العلماء 

ال جيوز عليه أن يكتب، فلو كتب؛ الرتاب مبطل، : رف الكتابة وكتب، فإن قيلعد ما كتبه يوم احلديبية من معجزاته، لكونه ال يع
لو قال مع طول : ما كتب خطاً كثرياً حىت يرتاب به املبطلون، بل قد يقال: قلنا. كان حيسن اخلط، ونظر يف كتب األولني: ولقال

هو غاية يف الذكاء، فكيف :  املبطلون أيضاً، ولقالواال أعرف أن أكتب امسي الذي يف خامتي، الرتاب: مدة كتابة الكتاب بني يديه
  .فكان يكون ارتيام أكثر وأبلغ يف إنكاره، واهللا أعلم. ال أعرف: ال يعرف ذلك ؟ بل عرفه، وقال

  .كان أيب من باجة القريوان، تاجراً خيتلف إىل األندلس: وأما احلافظ أبو القاسم بن عساكر، فذكر أن أبا الوليد قال

  .على هذا هو وأبو عمر بن الباجي وآله كلهم من باجة القريوان، فاهللا أعلمف: قلت

  : ومن نظم أيب الوليد

 جميع حياتي كساعه بأن  كنت أعلم علماً يقيناً إذا

  وأجعلها في صالٍح وطاعه  ال أكون ضنيناً بها فلم

نا رزين بن معاوية مبكة، أخربنا الفقيه علي بن عبد اهللا أخربنا ابن سالمة كتابة، عن القاسم بن علي بن احلسن، أخربنا أيب، أخرب
الصقلي مبكة، حدثنا أبو الوليد القاضي، حدثنا يونس بن عبد اهللا القرطيب، حدثنا حيىي بن عبد اهللا، عن أبيه، عن حيىي بن حيىي، 

  .يت بذي احلليفة، وصلى اأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أناخ بالبطحاء ال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر

  .كذا رواه ابن عساكر
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أنبأنا ابن عالن ومجاعة، عن أيب طاهر اخلشوعي، عن أيب بكر حممد بن الوليد الفهري ح وأخربنا عبد املؤمن بن خلف احلافظ، 
ري، أخربنا أبو الوليد أخربنا عبد العزيز بن عبد الوهاب الزهري، أخربنا جدي أبوا لطاهر بن عوف، أخربنا حممد بن الوليد الفه

سليمان بن خلف، أخربنا يونس بن عبد اهللا مناولةً، أخربنا أبو عيسى حيىي بن عبد اهللا الليثي، أخربنا عم أيب عبيد اهللا بن حيىي بن 
 كأمنا إن الذي تفوته صالة العصر،: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: حيىي، أخربنا أيب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر

  .وتر أهله وماله

ومسعته عالياً من أمحد بن هبة اهللا، عن املؤيد بن حممد، أخربنا هبة اهللا بن سهل، أخربنا سعيد بن حممد، أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا 
  .أبو إسحاق اهلامشي، أخربنا أبو مصعب، حدثنا مالك ذا

  .ومسعناه يف جزء أيب اجلهم من حديث الليث، عن نافع

مات أبو الوليد باملرية يف تاسع عشر رجب، سنة أربع وسبعني وأربع مئة، فعمره إحدى وسبعون سنة : أبو علي بن سكرةقال 
  .سوى أشهر، فإن مولده يف ذي احلجة من سنة ثالث وأربع مئة

 عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن ومات معه يف العام مسند العراق أبو القاسم علي بن أمحد بن البسري البندار، وشيخ املالكية بسبتة أبو
بن العجوز الكتامي، وحمدث نيسابور أبو بكر حممد بن حيىي بن إبراهيم بن حممد بن املزكي، ومعمر بغداد أبو بكر أمحد بن هبة اهللا 

  .وكان يذكر أن أصوله على أيب احلسني بن مسعون واملخلص ذهبت يف النهب. بن صدقة الدباس

    

كرمي املقرئ، أخربنا أبو احلسن علي بن حممد سنة مخس وثالثني، أخربنا أبو الطاهر إمساعيل بن مكي الزهري أخربنا حممد بن عبد ال
، أخربنا أبو بكر الفهري، أخربنا أبو الوليد الباجي، أخربنا يونس بن عبد اهللا القاضي، أخربنا أبو عيسى حيىي 572قراءةً عليه سنة 

: بن حيىي بن حيىي، عن أبيه، عن مالك، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن أنس أنه مسعه يقولبن عبد اهللا، عن عم أبيه عبيد اهللا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بالطويل البائن وال بالقصري، وال باألبيض األمهق وال باآلدم، وال باجلعد القطط وال 
سنني، وتوفاه اهللا على رأس ستني سنةً، وليس يف رأسه وحليته عشرون بالسبط، بعثه اهللا على رأس أربعني سنةً، فأقام مبكة عشر 

  .شعرةً بيضاء صلى اهللا عليه وسلم

  : وابنه

  أحمد بن سليمان الباجي

  .العالمة الكبري، أبو القاسم، أمحد بن سليمان الباجي

  .سكن بسرقسطة، وروى عن أبيه كثرياً، وخلفه يف حلقته

  .ان، وحممد بن عتاب، ومعاوية العقيليحامت بن حممد، وابن حي: وحدث عن

  .وبرع يف األصول والكالم، له تصانيف تدل على حذقه وذكائه، وصنف عقيدةً

  .أخربنا عنه مجاعة، ووصفوه بالنباهة واجلاللة: قال ابن بشكوال

، ختلى عن تركه أبيه لقبوله له النظم واألدب، وكان ديناً، ورعاً. كان حافظاً للخالف واملناظرة: وأجاز للقاضي عياض، وقال: قلت
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  .جوائز السلطان، وكانت وافرةً حىت احتاج بعد

  .ارحتل ورأى بغداد واليمن، واتفق موته جبدة بعد احلج، سنة ثالث وتسعني وأربع مئة كهالً: قلت

  أبو جعفر الهاشمي

عيسى بن أمحد بن موسى بن حممد بن اإلمام، شيخ احلنبلية، أبو جعفر، عبد اخلالق بن أيب موسى عيسى بن أمحد بن حممد بن 
  .إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم العباس بن عبد املطلب، اهلامشي، العباسي، احلنبلي، البغدادي

  .مولده سنة إحدى عشرة وأربع مئة

  .ومسع أبا القاسم بن بشران، وأبا احلسني بن احلراين، وأبا حممد اخلالل، وعدة

  .أبو بكر األنصاري وغريه، وهو أكرب تالمذة القاضي أيب يعلى: حدث عنه

  .كان حسن الكالم يف املناظرة، ورعاً زاهداً، متقناً، عاملاً بأحكام القرآن والفرائض: قال السمعاين

ملبتدعة، مل تزل كلمته لزمته مخس سنني، وكان إذا بلغه منكر، عظم عليه جداً، وكان شديداً على ا: وقال أبو احلسني بن الفراء
عاليةً عليهم، وأصحابه يقمعوم، وال يردهم أحد، وكان عفيفاً نزهاً، درس مبسجده، مث انتقل إىل اجلانب الشرقي يدرس، مث درس 

خذ جبامع املهدي، وملا احتضر أبو يعلى، أوصاه أن يغسله، وكذا ملا احتضر اخلليفة القائم أوصى أن يغسله أبو جعفر، ففعل، وما أ
مث استدعى املقتدي، فبايعه . حصلت الربكة: خذ قميص أمري املؤمنني للربكة، فنشفه، بفوطة وقال: شيئاً مما وصى له به، حىت قيل له

وأخذ أبو جعفر يف فتنة ابن القشريي، وحبس أياماً، فسرد الصوم، وما أكل ألحد شيئاً، ودخلت، فرأيته : إىل أن قال... منفرداً 
، ومرض، فلما ثقل وضج الناس من حبسه، أخرج إىل احلرمي، فمات هناك، وكانت جنازته مشهودةً، ودفن إىل يقرأ يف املصحف

  .ختم على قربه عشرة آالف ختمة: جانب قرب اإلمام أمحد، ولزم الناس قربه مدةً حىت قيل

  .تويف يف صفر سنة سبعني وأربع مئة

العيش والصالبة يف مذهبه، حىت أفضى ذلك إىل مسارعة العوام إىل إيذاء الناس، كان منقطعاً إىل العبادة وخشونة : قال ابن النجار
  .وإقامة الفتنة، وسفك الدماء، وسب العلماء، فحبس

  .رمحه اهللا. كان يوم موته يوماً مشهوداً: قلت

  الدباس

  .الشيخ املعمر، أبو بكر أمحد بن هبة اهللا بن حممد بن يوسف بن صدقة الرحيب الدباس

  .قاله غري مرة. دت سنة سبعني وثالث مئةول: قال

  .مسع أبا احلسني بن بشران، وغريه

كان يذكر أنه مسع من أيب احلسني بن مسعون، وأيب طاهر املخلص، وأن أصوله ذهبت يف النهب، وكان يسكن : وقال ابن النجار
  .بالنصرية
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  .روى عنه أبو بكر األنصاري، وإمساعيل بن السمرقندي: قلت

  .مات أبو بكر الرحيب يف رجب سنة أربع وسبعني وأربع مئة، وقد بلغ مئةً وأربع سنني: رقال ابن ناص

  البزاني

  .الشيخ اجلليل، الرئيس، أبو الفضل، املطهر بن عبد الواحد بن حممد الريبوعي البزاين، األصبهاين، الكاتب

    

وعمر دهراً، . أبا عمر بن عبد الوهاب، وإبراهيم بن خرشيذ قولهمسع أبا جعفر بن املرزبان األري، وأبا عبد اهللا بن مندة احلافظ، و
  .وأكثر الناس عنه

  .وعاش إىل سنة مخس وسبعني وأربع مئة

  .مسعود الثقفي، وأبو عبد اهللا الرستمي، ومجاعة: حدث عنه

  .وكان له ابن رئيس، وهو الوزير عبد الواحد، ويل عميداً على العراق، ومات قبل والده

  ابن البقال

  .شيخ الشافعية، أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن علي بن البقال األزجي

  .عبد امللك بن بشران: روى عن

  .أبو علي الربداين: وعنه

كان عالمة، مدققاً، مناظراً، زاهداً، عابداً، نزهاً، ويل قضاء احلرمي ثالثني سنةً، تويف يف شعبان سنة سبع وسبعني : قال ابن النجار
  .ه ست وسبعون سنة، وكان من تالمذة القاضي أيب الطيب، وله حلقة مناظرة جبامع القصروأربع مئة ول

  األنطاكي

  .كان يسكن بالشاغور. القاضي، الفقيه، املسند، أبو عبد اهللا، احلسني بن علي بن عمر بن علي األنطاكي، الشافعي، الشاغوري

  .ولد سنة أربع وتسعني وثالث مئة

  .بد الرمحن بن أيب نصر، وهو آخر أصحاب متامومسع من متام الرازي، وع

  .أبو بكر اخلطيب، وهبة اهللا بن األكفاين، ومجال اإلسالم أبو احلسن السلمي، وعلي بن قبيس املالكي، وغريهم: حدث عنه

  .ناب يف القضاء بدمشق عن الشريف أيب الفضل بن أيب اجلن

  .تويف يف احملرم سنة ثالث وسبعني وأربع مئة بدمشق

   العجوزابن
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شيخ املالكية، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن أمحد بن العجوز الكتامي، عامل سبتة، وابن عاملها العالمة أيب 
  .القاسم، الذي تويف سنة تسع وأربعني وأربع مئة

انت بينهما إحن، فجرت حمنة للفظة قاهلا لقي أبا إسحاق التونسي بالقريوان، وعليه وعلى ابن الربيا كانت العمدة يف الفتوى، وك
فكفروه، وأفتوا باستتابته، . الوزن واحد: األنفال فقال" قُوٍة: "عدة، بدل" وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن: "أبو عبد اهللا، قرأ اخلطيب

  .تفقه عليه عدة. وسجن، مث أخرج، فارحتل إىل فاس، فعظمه ابن تاشفني، وواله قضاء فاس

  .ومات سنة أربع وسبعني وأربع مئة

  .وهو والد العالمة عبد الرمحن وعبد اهللا وعبد الرحيم

  التفكري

  .اإلمام، القدوة، الزاهد، احملدث، املتقن أبو القاسم، يوسف بن احلسن بن حممد بن احلسن التفكري الزجناين

وبأصبهان من أيب نعيم احلافظ، وقرأ عليه معاجم الطرباين الثالثة، أيب عبد اهللا احلسني الفالكي، وأيب علي بن بندار، : مسع بزجنان من
  .ومسع ببغداد من أيب إسحاق الربمكي، والصوري

  .وإمنا طلب هذا الشأن وقد كرب، فإن مولده يف سنة مخس وتسعني وثالث مئة

  .ماء العاملني، ذا ورع وخشوع وتألهوقرأ الفقه ببغداد على الشيخ أيب إسحاق، والزمه حىت صار من كبار أصحابه، وكان من العل

  .إمساعيل بن السمرقندي، وعبد اخلالق بن أمحد اليوسفي، وشريويه الديلمي، وغريهم: حدث عنه

  .تويف إىل رمحة اهللا ببغداد يف حادي عشر ربيع اآلخر، سنة ثالث وسبعني وأربع مئة وله مثان وسبعون سنة

  جعبر بن سابق

ألن دوسر غالم صاحب احلرية النعمان بن . الدوسرية: شأ قلعة جعرب على الفرات، وكان يقال هلاالقشريي، من أمراء العرب، أن
املنذر بناها، فلما قدم السلطان ملكشاه السلجوقي حلب، قتل األمري جعرباً هذا لكونه بلغه أن ولديه يقطعان الطريق، قتله يف سنة 

  .تسع وسبعني وأربع مئة

  ابن منقذ

  .ك، أبو احلسن، علي بن منقذ بن نصر بن منقذ الكناين صاحب شيزراألمري، سديد املل

كان بطالً شجاعاً، جواداً، فاضالً، أول من ملك شيزر من بيته، ألنه كان نازالً يف عشريته هناك، واحلصن يف يد الروم، فنازهلم، 
 ومخسني ومخس مئة، وهلك من باحلصن من آل وتسلمه باألمان يف سنة أربع وسبعني، ودام لبنيه حىت دم من الزلزلة سنة اثنتني

  .منقذ، فعمره نور الدين

  .وكان لسديد امللك نظم رائق وفطنة وذكاء، ومات يف الزلزلة حفيده تاج الدولة حممد بن سلطان

  .سنة تسع: وقيل. سنة مخس: تويف سديد امللك سنة بضع وسبعني وأربع مئة فقيل
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  ابن شريح

  .اهللا، حممد بن شريح بن أمحد بن شريح بن يوسف الرعيين، اإلشبيلي، مصنف كتاب الكايفاإلمام شيخ القراء، أبو عبد 

فأما ابن بشكوال، فأدخل يف نسبه حممداً بني أبيه وبني أمحد، وله . ولد سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة، وهذا الذي حترر يف نسبه
  .كتاب التذكري

    

  .جاز له مكي وأخذ عنه، وحج، فسمع من أيب ذر الصحيح وغري ذلكمسع عثمان بن أمحد أبا عمرو القيجطايل، وأ

وأخذ القراءات عن أمحد بن حممد القنطري ااور، وتاج األئمة أمحد بن علي، وأيب علي احلسن بن حممد بن إبراهيم صاحب 
  .الروضة يف سنة ثالث وثالثني

  . حممد بن عبد العزيز اليحصيبومسع من أيب العباس بن نفيس، وحممد بن الطيب الكحال، وأمحد بن

  .وكان رأساً يف القراءات، بصرياً بالنحو والصرف، فقيهاً كبري القدر، حجةً، ثقة

كنت أظن ما بعده صفةً : فقال. الرعد" كَذِلك يضِرب اللّه اَألمثَالَ: "إنه صلى ليلةً باملعتضد، فوقف يف الرعد على قوله: وقيل
  .مث أمر له خبلعة وفرس وجارية وألف دينار. وقفكلألمثال، وما فهمته إال من 

  .روى عنه الكثري ولده أبو احلسن شريح بن حممد، وأبو العباس ابن عيشون، وطائفة

وتأسف الناس عليه . بل مات يف منتصف الشهر: مات يف رابع شوال سنة ست وسبعني وأربع مئة، عن أربعة ومثانني عاماً، وقيل
  .هرمحه اهللا وصلى عليه ابن

  األعلم

  .إمام العربية، أبو احلجاج، يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري، األندلسي، النحوي، األعلم، وهو املشقوق الشفة

  .خترج بإبراهيم بن حممد اإلفليلي، ومسلم بن أمحد األديب

  .وبرع يف اللغة والنحو واألشعار، وجلس للطلبة وتكاثروا عليه، وصنف التصانيف

  . أبو علي اجلياين وغريهاحلافظ: أخذ عنه

  .وكان أحد األذكياء املربزين. وأضر بأخرة

  .ولد سنة عشر وأربع مئة، وعاش بضعاً وستني سنة

وكانا كاألخوين، فانتحب . مات أيب يف شوال سنة ست وسبعني، فأعلمت به أبا احلجاج األعلم: قال أبو احلسن شريح بن حممد
  .فكان كذلك: قال. ال أعيش بعده إال شهراً: بالبكاء، وقال

  دبيس

  .أمري العرب بالعراق، نور الدولة، دبيس بن علي بن مزيد األسدي

  .رثته الشعراء، فأكثروا، وكان صاحب مدينة احللة، وفيه تشيع. عاش مثانني سنةً. كان فارساً، جواداً، ممدحاً، كبري الشأن
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  .مات يف شوال، سنة أربع وسبعني وأربع مئة

  .ريري املثل يف املقاماتوهو الذي ضرب به احل

متلك بعده ولده اء الدولة منصور، فسار إىل خميم السلطان ملكشاه، فأقبل عليه، وخلع عليه اخلليفة، وواله احللة، فكانت أيامه 
  .مخس سنني ومات، وكان بطالً شجاعاً وشاعراً حمسناً، حنوياً جيد السرية، فويل بعده ابنه سيف الدولة صدقة بن منصور

  خبريال

  .إمام الفرضيني، العالمة أبو حكيم، عبد اهللا بن إبراهيم اخلربي، الشافعي

  .تفقه على أيب إسحاق، ومسع من القادسي، واجلوهري

  .سبطه ابن ناصر، وابن كادش: وعنه

  .وانتهت إليه اإلمامة يف الفرائض ويف األدب

  .شرح احلماسة وديوان البحتري واملتنيب والرضي، وكان خرياً صدوقاً

وذلك يف ذي احلجة، سنة ست وسبعني وأربع . مث مات. إن هذا ملوت مهنأ طيب: كان ينسخ يف مصحف، فوضع القلم، وقال
  .مئة

  ابن منتاب

اإلمام الثقة، أبو حممد، أمحد بن أيب عثمان احلسن بن حممد ابن عمرو بن منتاب البصري، مث البغدادي، الدقاق، املقرئ، مقرئ جمود 
  .ب، لقن مجاعةً ختموا عليهمكثر، دين مهي

  .397مولده سنة 

ومسع أبا أمحد الفرضي، وإمساعيل بن احلسن الصرصري، وأمحد بن حممد ارب، وأبا عمر بن مهدي، وأبا حممد بن البيع، واحلسن 
  .بن القاسم الدباس

رواسي، وحممد بن عبد الباقي األنصاري، مكي الرميلي، وهبة اهللا الشريازي، وعبد الغافر بن احلسني الكاشغري، وعمر ال: روى عنه
  .وأبو القاسم بن السمرقندي، وحممد بن عبد امللك بن خريون، وحيىي بن الطراح

. اصربوا إىل غد: فكلف، فقال. سئل أبو حممد أخو أيب الغنائم بن أيب عثمان أن يستشهد، فامتنع: قال إمساعيل بن السمرقندي

  .ودخل البيت فأصبح ميتاً، رمحه اهللا

  .مات يف ذي القعدة، سنة أربع وسبعني وأربع مئة، وشيعه خالئق

  ابن جلبة

  .مفيت حران وقاضيها، أبو الفتح، عبد الوهاب بن أمحد بن جلبة احلراين، اخلزاز

  .تفقه بالقاضي أيب يعلى بن الفراء، وكتب تصانيفه
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  .ربيأيب علي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، واحلسن ابن شهاب العك: ومسع من

  .مكي الرميلي، والرحالة: أخذ عنه

  .وقتل شهيداً

  .درس ووعظ وخطب ونشر السنة. وكان ويل قضاء حران نيابةً من أيب يعلى

  .قتله ابن قريش العقيلي يف سنة ست وسبعني، عند قيام أهل حران على ابن قريش ملا أظهر سب الصحابة

    

  .بن حامد، عنهوقد روى السلفي يف بلد ماكسني، عن أمحد بن حممد 

  البكري

  .الواعظ، العامل، أبو بكر، عتيق البكري، املغريب، األشعري

وفد على النظام الوزير، فنفق عليه، وكتب له توقيعاً بأن يعظ جبوامع بغداد، فقدم وجلس، واحتفل اخللق، فذكر احلنابلة، وحط 
الء هؤالء، وملا عزم على اجللوس جبامع املنصور؛ قال نقيب وبالغ، ونبزهم بالتجسيم، فهاجت الفتنة، وغلت ا املراجل، وكفر هؤ

مث أغلقت أبواب اجلامع، وصعد البكري، وحوله الترك بالقسي، ولقب بعلم . قفوا حىت أنقل أهلي، فال بد من قتل وب: النقباء
اء، وأخذت كتبهم، وفيها كتاب السنة، فتعرض ألصحابه طائفة من احلنابلة، فشدت الدولة منه، وكبست دور بين القاضي ابن الفر

يف الصفات، فكان يقرأ بني يدي البكري، وهو يشنع ويشغب، مث خرج البكري إىل املعسكر متشكياً من عميد بغداد أيب الفتح بن 
فجاءته حصاة مث أخرى، . البقرة" وما كَفَر سلَيمانُ ولِكن الشياِطني كَفَروا: "إنه وعظ وعظم اإلمام أمحد، مث تال: وقيل. أيب الليث

فكشف النقيب عن احلال، فكانوا ناساً من اهلامشيني حنابلةً قد ختبؤوا يف بطانة السقف، فعاقبهم النقيب، مث رجع البكري عليالً، 
  .وتويف يف مجادى اآلخرة سنة ست وسبعني وأربع مئة

  ابن القشيري

  .د الكرمي بن هوازن القشريي، النيسابورياإلمام القدوة، أبو سعد، عبد اهللا بن الشيخ أيب القاسم، عب

  .مسع أبا بكر احلريي، وأبا سعيد الصرييف، وطائفةً، وببغداد من القاضي أيب الطيب، واجلوهري

  .ابن أخته عبد الغافر بن إمساعيل، وابن أخيه هبة الرمحن: وعنه

  . القدر، ذا علم وذكاء وعرفانوتويف قبل والدته فاطمة بنت الدقاق، وكان زاهداً، متأهلاً، متصوفاً، كبري

  .تويف سنة سبع وسبعني وأربع مئة

  ابن رزق

  .اإلمام شيخ املالكية، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن رزق القرطيب

  .تفقه بابن القطان
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  .حممد بن عتاب، وأيب شاكر القربي، وابن عبد الرب: وروى عن

  .سحاقتفقه به أبو الوليد بن رشد، وقاسم بن األصبغ، وهشام بن إ

  .وكان من العلماء العاملني، ديناً، صاحلاً، حليماً، خاشعاً، يتوقد ذكاًء

كان أذكى من رأيت يف علم املسائل، وألينهم كلمةً، وأكثرهم حرصاً على التعليم، وأنفعهم لطالب : قال أبو احلسن بن مغيث
  .فرع، على مشاركة له يف علم احلديث

  .وال سنة سبع وسبعني وأربع مئةعاش مخسني سنة، ومات فجأة يف ش: قلت

  .كان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه يف املناظرة والتفقه: قال ابن بشكوال

  نافلة اإلسماعيلي

  .اإلمام املفيت، الرئيس، أبو القاسم، إمساعيل بن مسعدة بن إمساعيل ابن اإلمام الكبري أيب بكر، اإلمساعيلي، اجلرجاين

  . بن يوسف احلافظ، والقاضي حممد بن يوسف الشالنجي، وأمحد بن إمساعيل الرباطيمسع أباه، وعمه املفضل، ومحزة

زاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وأبو نصر الغازي، وأبو سعد بن البغدادي، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو منصور بن : وعنه
  .خريون، وأبو الكرم الشهرزوري، وأبو البدر الكرخي

  .ولد سنة سبع وأربع مئة

  .ت جبرجان وله سبعون سنةوما

  .روى ابن السمرقندي عنه كتاب الكامل البن عدي. وكان صدراً، معظماً، إماماً، واعظاً، بليغاً، له النظم والنثر وسعة العلم

  الفارمذي

  .اإلمام الكبري، شيخ الصوفية، أبو علي، الفضل بن حممد الفارمذي، اخلراساين، الواعظ

  .ولد سنة سبع وأربع مئة

  .أيب عبد اهللا بن باكويه، وأيب منصور عبد القاهر البغدادي املتكلم، وأيب حسان املزكي، وطائفة:  يف رجوليته منومسع

  .عبد الغافر بن إمساعيل، وعبد اهللا بن علي اخلركوشي، وأبو اخلري جامع السقا، وآخرون: روى عنه

تذكري، اليت مل يسبق إليها يف عبارته وذيبه، وحسن أدائه، ومليح هو شيخ الشيوخ يف عصره، املنفرد بطريقته يف ال: قال عبد الغافر
  .استعارته، ودقيق إشارته، ورقة ألفاظه، ووقع كالمه يف القلوب

صحب القشريي، وأخذ يف االجتهاد البالغ، وكان ملحوظاً من اإلمام بعني العناية، موفراً عليه منه طريقة اهلداية، مث عاد إىل طوس، 
قاسم كركان، وكان له قبول عظيم يف الوعظ، وكان نظام امللك يتغاىل فيه، وكان ينفق على الصوفية أكثر ما يفتح وصاهر أبا ال

  .عليه به

  .تويف األستاذ أبو علي يف ربيع اآلخر، سنة سبع وسبعني وأربع مئة
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 إمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي، وبيىب وفيها مات عامل قرطبة أبو جعفر أمحد بن حممد بن رزق تفقه بابن القطان، وأبو القاسم
اهلرمثية، وأبو سعد عبد اهللا بن الشيخ أيب القاسم القشريي العابد، وشيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن حممد بن الصباغ، وأبو 

  .منصور كالر البوشنجي، وأبو بكر حممد بن عمار املهري، الوزير، وزر للمعتمد، ومسعود بن ناصر السجزي الركاب

  أبو عيسى

  .عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن زياد األصبهاين، األديب، الزاهد، راوي نسخة لوين، عن أيب جعفر بن املرزبان األري

  .إمساعيل بن حممد التيمي احلافظ، وحممد بن أيب القاسم الصاحلاين، ومسعود الثقفي، وأبو عبد اهللا الرستمي، وآخرون: حدث عنه

  .وكان من بقايا العلماء العباد رمحه اهللا. د سنة ست وسبعني وأربع مئةبقي إىل حدو

  ابن دلهاث

اإلمام، احلافظ، احملدث، الثقة، أبو العباس، أمحد بن عمر ابن أنس بن دهلاث بن أنس بن فلذان بن عمر بن منيب العذري، 
  .من قرى املرية: ودالية. األندلسي، املريي، الدالئي

  .لقعدة، سنة ثالث وتسعني وثالث مئةمولده يف رابع ذي ا

وحج به أبواه وهو حدث، فقدموا مكة يف سنة مثان وأربع مئة يف رمضاا، فجاوروا مثانية أعوام، فأخذ صحيح مسلم عن أيب 
ر العباس بن بندار الرازي، والزم أبا ذر اهلروي، ومسع منه صحيح البخاري سبع مرات، ومسع من أيب احلسن بن جهضم، وأيب بك

بن نوح، وعلي بن بندار القزويين مبكة، ومل يسمع مبصر فيما أعلم، ومسع باألندلس من أيب علي احلسني بن يعقوب البجاين؛ 
وعمر، وأحلق . صاحب ابن فحلون، ومن أيب عمر بن عفيف، ويونس بن عبد اهللا، واملهلب بن أيب صفرة، وأيب عمر السفاقسي

  .الصغار بالكبار

  . وكتاب املسالك واملمالك، وغري ذلكوصنف دالئل النبوة،

ابن حزم، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو الوليد الوقشي، واحلميدي، وطاهر بن مفوز، وأبو علي اجلياين، وأبو علي بن : حدث عنه
  .سكرة، وأبو حبر بن العاص، وأبو عبد اهللا بن شربين، وعدة

  .ابنه أنس رمحه اهللامات يف شعبان سنة مثان وسبعني وأربع مئة، وصلى عليه، 

  البري

  .عرف بابن الربي. الشيخ أبو حممد، احلسن بن علي بن عبد الواحد بن املوحد السلمي الدمشقي

  .مسع من عبد الرمحن بن أيب نصر، وعبد الوهاب بن احلبان، ومنصور بن رامش

  .ناخلطيب، والفقيه نصر، والزكي حيىي بن علي، ونصر ابن أمحد بن مقاتل، وآخرو: وعنه

  .تويف سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة

  ابن ماكوال
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املوىل، األمري الكبري، احلافظ، الناقد، النسابة، احلجة، أبو نصر، علي بن هبة اهللا بن علي بن جعفر بن علي بن حممد ابن األمري دلف 
دي، صاحب كتاب اإلكمال يف مشتبه ابن األمري اجلواد قائد اجليوش أيب دلف القاسم بن عيسى العجلي اجلرباذقاين، مث البغدا

هم بطن من بكر بن وائل مث من ربيعة أخي مضر ابين نزال بن : وعجل. النسبة، وغري ذلك، وهو مصنف كتاب مستمر األوهام
  .معد بن عدنان

  .هكذا قال. مولده يف شعبان سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة بقرية عكربا

بن عمر بن شاهني، وحممد بن حممد بن غيالن، وأبا منصور حممد بن حممد السواق، وأمحد مسع بشرى بن مسيس الفاتين، وعبيد اهللا 
بن حممد العتيقي، وأبا بكر بن بشران، والقاضي أبا الطيب الطربي، وعبد الصمد بن حممد بن مكرم، وطبقتهم ببغداد، وأبا القاسم 

دةً مبصر، ومسع خبراسان وما وراء النهر واجلبال واجلزيرة احلنائي، وطبقته بدمشق، وأمحد بن القاسم بن ميمون بن محزة، وع
  .والسواحل، ولقي احلفاظ واألئمة

أبو بكر اخلطيب شيخه، والفقيه نصر املقدسي، واحلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، : حدث عنه
ن التركي، وأبو علي حممد بن حممد بن املهدي، وأبو القاسم وشجاع بن فارس الذهلي، وأبو عبد اهللا احلميدي، وحممد بن طرخا

  .بن السمرقندي، وعلي بن أمحد بن بيان، وعلي بن عبد السالم الكاتب، وآخرون

    

أخربين أبو احلجاج يوسف بن زكي احلافظ، أخربنا حممد بن عبد اخلالق األموي، أخربنا علي بن املفضل، أخربنا أمحد بن حممد 
أخربنا أبو الغنائم النرسي، أخربنا أبو نصر : خربنا عبد اهللا بن أيب التائب، أخربنا حممد بن أيب بكر، أنبأنا السلفي قالاألصبهاين، وأ

علي ابن هبة اهللا العجلي احلافظ، حدثين أبو بكر أمحد بن مهدي، حدثنا أبو حازم العبدوي، حدثنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا 
دثنا أبو الفضل صاحب أمحد بن حنبل، حدثنا أمحد بن حنبل، حدثنا زهري بن حرب، حدثنا حيىي إبراهيم بن يوسف اهلسنجاين، ح

بن معني، حدثنا علي بن املديين، حدثنا عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن أيب بكر بن حفص، عن أيب سلمة، عن 
  . رؤوسهن حىت تكون كالوفرةكن أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذن من: عائشة قالت

أمحد بن مهدي هذا هو اخلطيب، أخربنا به عبد الواسع األري إجازة، أخربنا إبراهيم بن بركات، أخربنا أبو القاسم بن عساكر، 
 قال فذكره، مث. حدثناه عبيد اهللا بن معاذ: قال اهلسنجاين: فذكره مث زاد يف آخره. أخربنا أبو القاسم النسيب، أخربنا اخلطيب

رواه حممد بن أمحد بن صاحل بن أمحد بن حنبل، عن إبراهيم اهلسنجاين، حدثنا الفضل بن زياد، حدثنا أمحد بن حنبل، : اخلطيب
  .حدثنا زهري حنوه

  .حدثنا أمحد بن حنبل: وإمنا هو الفضل، وسقط عند يوسف احلافظ. أبو الفضل: ففي رواية ابن ماكوال وقع خلل، وهو قوله: قلت

أخربنا زيد بن احلسن، أخربنا أبو منصور القزاز، أخربنا أمحد بن علي احلافظ، :  املؤمل بن حممد، وأبو الغنائم القيسي، قاالأنبأنا
كتب إيل أمحد بن القاسم احلسيين من مصر، وحدثين أبو نصر علي ابن هبة اهللا، عنه، أخربنا أمحد بن حممد بن األزهر : قال

 ، حدثنا يزيد، عن محيد، عن أنس 250 عيسى الوشا حدثنا موسى بن عيسى بالرملة بغدادي سنة السمناوي، حدثنا أمحد هو ابن
من أبكى هذا اليتيم الذي واريت : إذا بكى اليتيم وقعت دموعه يف كف الرمحن، فيقول: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .والديه حتت التراب ؟ من أسكته فله اجلنة
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  .منكر، رواته معروفون سوى موسىهذا : قال اخلطيب

  .هو الذي افتراه: قلت

أنبئت عن أيب حممد بن األخضر وغريه، عن ابن ناصر، أن أبا نصر األمري كتب إليه، ح، وأنبأنا أمحد بن سالمة، عن األرتاحي، عن 
و بكر أمحد بن علي، أخربنا أمحد أخربنا مظفر بن احلسن سبط ابن الل، أخربنا جدي أب: أيب احلسن بن الفراء، عن ابن ماكوال قال

بن عبد الرمحن الشريازي احلافظ، أخربنا حممد بن علي ابن الشاه، أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم البغدادي بأنطاكية، حدثنا حممد 
ن جماهد، بن عبد الرمحن احلمريي مبصر، حدثنا خالد بن جنيح، حدثنا سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن فأفأة، عن األعمش، ع

  .ال تسبوا األموات، فإم قد أفضوا إىل ما قدموا: عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وقرأته مبصر على أيب املعايل أمحد بن إسحاق، أخربنا عبد السالم بن فتحة السرفويل، حدثنا برقوه سنة مثان عشرة وست مئة 
، أخربنا أمحد ابن عمر البيع، أخربنا محيد بن مأمون، أخربنا أمحد بن عبد 554حضوراً، أخربنا شهردار بن شريويه الديلمي سنة 

بل هو إمساعيل الكندي : وقال ابن ماكوال. وفأفأة هو أبو معاوية الضرير: الرمحن الشريازي يف كتاب األلقاب له، فذكره مث قال
  .شيخ لبقية

  .عمش، فهو يعلو لنا بدرجات، فكأين لقيت فيه الشريازيحدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن األ: واحلديث ففي صحيح البخاري

مسعت . كان األمري أبو نصر يعرف بالوزير سعد امللك ابن ماكوال، قدم رسوالً مراراً: قال شريويه الديلمي يف كتاب الطبقات له
لسه الكبار من شيوخنا، ومسعوا حضر جم. منه، وكان حافظاً متقناً، عين ذا الشأن، ومل يكن يف زمانه بعد اخلطيب أحد أفضل منه

  .منه

وولد : إىل أن قال... وزر أبوه هبة اهللا ألمري املؤمنني القائم، وويل عمه احلسني قضاء القضاة ببغداد : وقال أبو القاسم بن عساكر
  .كذا هنا سنة إحدى. يف شعبان سنة إحدى وعشرين

وما راجعت ابن ماكوال يف شيء إال . حىت أكشفه: كتاب، وقالما راجعت اخلطيب يف شيء إال وأحالين على ال: قال احلميدي
  .وأجابين حفظاً كأنه يقرأ من كتاب

    

ملا بلغ اخلطيب أن ابن ماكوال أخذ عليه يف كتاب املؤتنف، وأنه صنف يف ذلك تصنيفاً، وحضر : قال أبو احلسن حممد بن مرزوق
إن التصنيف كان يف كمه، : وقيل. هذا مل خيطر ببايل: ر به، وأصر، وقالابن ماكوال عنده، وسأله اخلطيب عن ذلك، فأنكر، ومل يق

  .وهو الكتاب امللقب مبستمر األوهام. فلما مات اخلطيب أظهره

دخل مصر يف زي الكتبة، فلم : مسعت أبا إسحاق احلبال ميدح أبا نصر بن ماكوال، ويثين عليه، ويقول: قال حممد بن طاهر املقدسي
  .لما عرفناه كان من العلماء ذا الشأننرفع به رأساً، ف

وكان حنوياً . اخلطيب الثاين: كان ابن ماكوال لبيباً، عاملاً، عارفاً، حافظاً، يرشح للحفظ حىت كان يقال له: قال أبو سعد السمعاين
  .ه، طاف الدنيا، وأقام ببغدادجموداً، وشاعراً مربزاً، جزل الشعر، فصيح العبارة، صحيح النقل، ما كان يف البغداديني يف زمانه مثل

أحب العلم من الصبا، وطلب احلديث، وكان حيضر املشايخ إىل مرتهلم، ويسمع، ورحل وبرع يف احلديث، وأتقن : وقال ابن النجار
  .اننفذه املقتدي باهللا رسوالً إىل مسرقند وخبارى ألخذ البيعة له على ملكها طمغان اخل. األدب، وله النظم والنثر واملصنفات
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خذ جزئني من احلديث، فاجعل متون هذا ألسانيد هذا، : اجتمعت باألمري ابن ماكوال، فقال يل: قال هبة اهللا بن املبارك بن الدوايت
  .ومتون الثاين ألسانيد األول، حىت أردها إىل احلالة األوىل

ن مثله، ما رأينا مثله، وما سألته عن شيء جبل ال يسأل ع: سألت أبا الغنائم النرسي عن اخلطيب، فقال: قال أبو طاهر السلفي
  .فأجاب يف احلال، إال يرجع إىل كتابه

  .قد مر أن األمري كان جييب يف احلال، وهذا يدل على قوة حفظه، وأما اخلطيب ففعله دال على ورعه وتثبته

كان حافظاً، : لي عن ابن ماكوال، فقالسألت شجاعاً الذه: أخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي
  .فهماً، ثقة، صنف كتباً يف علم احلديث

  .مل يلزم ابن ماكوال طريق أهل العلم، فلم ينتفع بنفسه: قال املؤمتن الساجي احلافظ

  .يشري إىل أنه كان يئة األمراء وبرفاهيتهم: قلت

ابن ماكوال كان له غلمان ترك أحداث، فقتلوه جبرجان يف سنة مسعت إمساعيل بن السمرقندي يذكر أن : قال احلافظ ابن عساكر
  .نيف وسبعني وأربع مئة

قتل احلافظ ابن ماكوال، وكان قد سافر حنو كرمان ومعه مماليكه األتراك، فقتلوه، وأخذوا ماله، يف سنة : وقال احلافظ ابن ناصر
  .هكذا نقل ابن النجار هذا. مخس وسبعني وأربع مئة

  .قتل ابن ماكوال باألهواز إما يف سنة ست أو سنة سبع ومثانني وأربع مئة: مسعت ابن ناصر يقول: بو سعد السمعاينوقال احلافظ أ

  .خرج من بغداد إىل خوزستان، وقتل هناك بعد الثمانني: وقال السمعاين

  .سنة ست ومثانني: قتل سنة مخس وسبعني، وقيل: وقال أبو الفرج احلافظ يف املنتظم

. حكى هذين القولني القاضي مشس الدين بن خلكان. سنة سبع ومثانني خبوزستان:  قتل يف سنة تسع وسبعني، وقيل:وقال غريه

  .رمحه اهللا. قتله غلمانه، وأخذوا ماله، وهربوا: قال

  : ومن نظمه

 الذّّل إن الذّّل مجتنب وجانب  خيامك عن داٍر ُأهنت بها قوض

  مندل الرطب في أوطانه حطبفال  إذا كانت األوطان مضيعةً وارحل

  : وله

 دمع يوم ذاك كساكبه فممسك  تواقفنا تباكت قلوبنا ولما

 الذي تهوينه قد كساك به فراق  فيا كبدي الحرى البسي ثوب حسرٍة

د بن علي أخربنا زيد بن حسن، أخربنا عبد الرمحن بن حممد، أخربنا أمح: أخربنا املؤمل بن حممد، واملسلم بن عالن كتابة قاال
احلافظ، حدثين أبو نصر علي بن هبة اهللا، حدثنا أبو إبراهيم أمحد بن القاسم العلوي، حدثنا أبو الفتح إبراهيم بن علي، حدثنا 
موسى بن نصر ابن جرير، أخربنا إسحاق احلنظلي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا بكار بن عبد اهللا، مسعت ابن أيب مليكة، مسعت 

ندي امرأة تسمعين، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي على تلك احلالة، مث دخل عمر، ففرقت، كانت ع: عائشة تقول
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واهللا ال أخرج حىت أمسع ما مسع : ؟ فحدثه، فقال!ما يضحكك يا رسول اهللا : فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر
  .فأمسعته. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .و الفتح ساقط الرواية، وأحسب موسى بن نصر امساً اختلقهأب: قال اخلطيب

  ابن أبي الصقر

    

  .مسعنا مشيخته يف جزأين. اإلمام احملدث، اخلطيب، أبو طاهر، حممد بن أمحد بن حممد ابن إمساعيل بن أيب الصقر اللخمي األنباري

 بن عبد اهللا املري، وطائفةً بدمشق، وأبا عبد اهللا بن مسع عبد الرمحن بن أيب نصر التميمي، وأبا نصر بن احلبان، وعبد الوهاب
نظيف، وإمساعيل بن عمرو احلداد، وصلة بن املؤمل، ومجاعةً مبصر، وحممد بن احلسني الصنعاين صاحب النقوي، وأبا العالء املعري 

  .ا، وأبا حممد اجلوهري ببغداد

ضل، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو الفتح حممد بن أمحد األنباري، أبو بكر اخلطيب، وعبد اهللا بن عبد الرزاق بن الف: روى عنه
  .وعبد الوهاب األمناطي، وموهوب بن اجلواليقي، وأبو بكر ابن الزاغوين، وابن ناصر

  .مسموعاته وقر مجل: كان ابن أيب الصقر صواماً قواماً، يقال: مسعت خليفة بن حمفوظ باألنبار يقول: قال السمعاين

  . رائق، مات باألنبار يف مجادى اآلخرة، سنة ست وسبعني وأربع مئة، وكان من أبناء الثمانني رمحه اهللاوله شعر: قلت

  المحمي

  .الشيخ العدل، املسند، أبو عمرو، عثمان بن حممد بن عبيد اهللا احملمي، النيسابوري، املزكي

  .بد اهللا احلاكم، ومجاعةأيب نعيم اإلسفراييين، وعبد الرمحن بن إبراهيم املزكي، وأيب ع: حدث عن

حممد بن طاهر، وعبد الغافر بن إمساعيل، وعبد اهللا ابن حممد الفراوي، وعبد اخلالق بن زاهر، وأبو األسعد هبة الرمحن بن : روى عنه
 القشريي، وحممد بن جامع الصواف، وعبد الكرمي بن حسن الكاتب، واحلسني بن علي الشحامي، وعبد الرمحن بن حيىي الناصحي،

  .وأخوه أبو نصر أمحد بن حيىي، وخلق كثري

  .مسع املشايخ والصدور، وأدرك اإلسناد العايل، وحضر الوقائع، وكان حسن الصحبة والعشرة: قال عبد الغافر

  .تويف يف صفر، سنة أحدى ومثانني وأربع مئة: مث قال

  .إنه عثماين، وقد روى عنه باإلجازة حممد بن ناصر احلافظ: قيل: قلت

معه يف العام أبو بكر أمحد بن عبد الصمد الغورجي، وشيخ اإلسالم األنصاري، وأبو بكر بن ماجة األري، والوزير حممد ومات 
  .بن هشام بن املصحفي بقرطبة، وحصن الدولة معلى بن حيدرة الكتامي املتغلب على دمشق

  الملك المؤيد
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  .ة واهلندإبراهيم بن مسعود بن السلطان حممود بن سبكتكني، صاحب غزن

  .كانت دولته بضعاً وعشرين سنة، وكان شجاعاً، حازماً، غازياً، حسن السرية

  .مات سنة إحدى ومثانني وأربع مئة

  .ومتلك بعده ابنه السلطان مسعود زوج ابنة السلطان الكبري ملكشاه

  ابن ماجه

وأر اليت هو منها ليست مبدينة أر زجنان، . صبهاينالشيخ، املعمر، املسند، أبو بكر، حممد بن أمحد بن احلسن بن ماجه األري األ
  .بل قرية من قرى أصبهان

  .ولد سنة ست ومثانني وثالث مئة

  .ومسع جزء لوين من أيب جعفر بن املرزبان، وتفرد بعلوه

 ماشاذه، وأبو حممد بن طاهر، ومؤمتن الساجي، وإمساعيل التيمي، وأبو سعد بن البغدادي، وحممود بن: حدث عنه خلق كثري منهم
منصور عبد اهللا بن حممد الكسائي، وعبد املغيث بن أيب عدنان، ومسعود بن إمساعيل، وأبو نصر الغازي، وأبو اخلري الباغبان، 

وحممود ابن عبد الكرمي يورجه، وأبو رشيد أمحد بن محد اخلرقي، وعبد املنعم ابن حممد بن سعدويه، واحلسن بن رجاء بن سليم، 
  . القاسم الصاحلاين األديبوحممد بن أيب

  .مات يف سنة إحدى ومثانني وأربع مئة، عن بضع وتسعني سنة

  األزدي

  .مفيت املالكية، أبو عثمان، طاهر بن هشام األزدي، األندلسي، املريي

  .مسع من املهلب بن أيب صفرة، وأيب عمر بن عفيف، وحج، فسمع من أيب ذر احلافظ، وغريه

  .، وغريهأبو علي بن سكرة: روى عنه

  .أخربنا عنه مجاعة، وعاش ستاً ومثانني سنة، تويف سنة سبع وسبعني وأربع مئة: وقال ابن بشكوال

  المهري

  .شاعر األندلس، ذو الوزارتني، أبو بكر حممد بن عمار األندلسي املهري

  .كان هو وابن زيدون كفرسي رهان

استنابه على مرسية، فعصى ا، ومتلكها، فلم يزل املعتمد يتلطف يف بلغ املهري أسىن الرتب، حىت استوزره املعتمد بن عباد، مث 
  : احليلة، إىل أن وقع يف يده، فذحبه صرباً للعصيان بعد فرط اإلحسان، وألنه هجا املعتمد وآباءه، فهو القائل

 معتمٍد فيها ومعتضد سماع  يقبح عندي ذكر أندلٍس مما

  ي انتفاخاً صولة األسدكالهر يحك  أسماء مملكٍة في غير موضعها
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وقد جال ابن عمار يف األندلس أوالً، ومدح امللوك والكبار والسوقة، حبيث إنه مدح فالحاً أعطاه خمالة شعري حلماره، مث آل بابن 
  .لو مألها براً ملألناها ترباً: عمار احلال إىل اإلمرة، فمأل للفالح خمالته دراهم، وقال

  .479وسل إليه بقصائد تلني الصخر، فقتله يف سنة وقد سجنه املعتمد مدة، وت

  : وله

وإالّ ما بكاء الغمائم علي  وإالّ ما نياح الحمائم وفي 

 وهز البرق صفحة صارم لثأٍر  وعنّي أثار الرعد صرخة طالٍب

 وال قامت له في مآتم لغيري  لبست زهر النّجوم حدادها وما

  : منها

  حميلة سيٍف أو حمالة غارم  داًاللّه أن تلقاه إالّ مقلّ أبى

  الدينوري

  .مسند مهذان، أبو الفضل، أمحد بن عيسى بن عباد الدينوري، عرف بابن األستاذ

  .أبيه، وأيب بكر بن الل، وأمحد بن تركان، وعبد الرمحن الصفار، وأيب عمر بن مهدي، وعدة: حدث عن

  .ولدت سنة إحدى ومثانني وثالث مئة: قال يلمسعت منه مذان والدينور، وكان صدوقاً، : قال شريويه

  .مات بالدينور سنة مثان وسبعني وأربع مئة

  المتولي

  .العالمة شيخ الشافعية، أبو سعد، عبد الرمحن بن مأمون بن علي النيسابوري املتويل

  .درس ببغداد بالنظامية بعد الشيخ أيب إسحاق، مث عزل بابن الصباغ، مث بعد مديدة أعيد إليها

  .قه بالقاضي حسني، وبأيب سهل أمحد بن علي ببخارى، وعلى الفوراين مبرو، وبرع، وبذ األقرانتف

وله خمتصر يف . وله كتاب التتمة الذي متم به اإلبانة لشيخه أيب القاسم الفوراين، فعاجلته املنية عن تكميله، انتهى فيه إىل احلدود
  .الفرائض، وآخر يف األصول، وكتاب كبري يف اخلالف

  .مات ببغداد سنة مثان وسبعني كهالً، وله اثنتان ومخسون سنةً رمحه اهللا

  قاضي حلب

  .العالمة، شيخ االعتزال، أبو جعفر، حممد بن أمحد بن حامد بن عبيد البيكندي، البخاري، املتكلم، من دعاة البدع

  .ولد سنة ثنتني وتسعني

  .يف الكشاين سنة مولد هذاوزعم أنه مسع الصحيح من الكشاين يف سنة سبع، وإمنا تو



الذهيب-سري أعالم النبالء  3532  

  .السليماين، ومنصور الكاغدي، وعدنان بن حممد اهلروي، ومجاعة: وقد حدث عن

  .أبو غالب بن البناء، وعلي بن هبة اهللا بن زمهويه: روى عنه

  .طعن فيه املؤمتن الساجي

  .كذاب: وقال عبد الوهاب األمناطي

  .ولد سنة أربع وتسعني: وقيل

  . ومثانني وأربع مئة ببغدادتويف يف أول سنة اثنتني

  ابن أبي الشخباء

كان جل . العالمة، بليغ زمانه، الشيخ ايد، أبو علي، احلسن بن عبد الصمد بن أيب الشخباء العسقالين، صاحب اخلطب والترسل
  .اعتماد القاضي الفاضل على حفظ كالمه فيما يقال

  .قتل مبصر مسجوناً سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة. بتداع الكالم وحنتهجميد كنعته، قادر على ا: قال العماد يف ترمجة ايد

  الطبسي

  .الشيخ اإلمام، العارف، احملدث الكبري، أبو الفضل، حممد ابن أمحد بن أيب جعفر الطبسي، شيخ الصوفية

  .، وأبا بكر احلريي، وأمثاهلممسع احلافظ أبا عبد اهللا احلاكم، وأبا طاهر بن حممش، وعبد اهللا بن يوسف بن بامويه، والسلمي

شيخ ثقة، ورع، : اجلنيد بن حممد القايين، ووجيه الشحامي، وأبو األسعد بن القشريي، وعبد الغافر بن إمساعيل، وقال: حدث عنه
، مث قدم علينا من طبس، وأملى بالنظامية أياماً. صويف زاهد، كتب الكثري، وحصل التصانيف املفيدة، وألف كتاب بستان العارفني

  .عاد إىل بلده، وا مات يف رمضان، سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة رمحه اهللا

  .كان من أبناء التسعني: قلت

  ابن أبي الصهباء

  .الشيخ املسند، الصدر الكامل، الشريف املأمون، أبو السنابل، هبة اهللا بن أيب الصهباء حممد بن حيدر القرشي، النيسابوري

حممش، وعبد اهللا بن يوسف، وأيب عبد الرمحن السلمي، وحيىي املزكي، وأيب بكر احلريي، وأيب إسحاق أيب طاهر بن : حدث عن
  .اإلسفراييين

  .وجيه الشحامي، وحممد بن جامع الصواف، وعبد اخلالق بن زاهر، وعائشة بنت أمحد الصفار، وعدة: روى عنه

  .جويهمسع سنن النسائي من احلسني بن فن. وكان من الثقات املكثرين

  .تويف سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة

  ابن أبي عثمان
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الشيخ اجلليل، الصاحل، املسند، أبو الغنائم، حممد بن علي ابن احلسن بن حممد بن أيب عثمان عمرو بن حممد بن منتاب البغدادي، 
  .الدقاق، ناظر املارستان العتيق

    

  .أيب متام مع شراسة أخالق ونفور طبع ال وجه لهأفاده أبوه مع إخوته أيب سعد و: قال املؤمتن الساجي

مسع أبا عمر بن مهدي الفارسي، وأبا حممد بن البيع، وأبا احلسن بن رزقويه، وعبد القاهر بن عترة، وكان خرياً ديناً، كثري : قلت
  .السماع

 وإمساعيل بن حممد التيمي، وأمحد مكي الرميلي، وأبو سعد بن البغدادي، وأبو نصر الغازي، وإمساعيل بن السمرقندي،: روى عنه
  .بن قفرجل، وحممد بن املادح، وأبو علي أمحد بن أمحد بن اخلراز، وآخرون

لو وجد كالم يعقوب على أبواب : كان احلميدي حيضين على قراءة ما عنده من مسند يعقوب بن شيبة، ويقول: قال ابن سكرة
  .مات يف سنة مثان ومثانني وأربع مئة: ؟ قال احلافظ شجاع الذهلي!احلمامات للزم أن يقرأ، فكيف وهو مسند ال مثل له 

  باديس بن حبوس

  .ابن ماكس بن بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجي، من قواد الرببر، له شرف وأبوة وعشرية

  .عدل جبهلفيه . متلك غرناطة، وجيش اجليوش، وحارب املعتصم صاحب املرية، واملعتضد صاحب إشبيلية، وكان سفاكاً للدماء

ما أنا : فقال. إمنا أردت ديده: فطلبه، ودعا بالسيف، فقالت املرأة. ابين يعقين! يا موالنا : وقفت له امرأة عند باب إلبرية، فقالت
  .وأمر به، فضربت عنقه. مبعلم كتاب

يف أرض فيها دوالب وفواكه، واستعمل بعض أقاربه على بلد، فخرج يتصيد، فمر بشيخ قرية، فرغب يف تشريفه بالضيافة، فأنزله 
فرماه برجله، وضرب الشيخ، ففر الشيخ، وأتى إلبرية، فعرف امللك مبا جرى . نأيت بعد مبا حتب: فبادر له بثريد يف لنب وسكر، وقال

وأكله ارجع واصرب، وواعده، مث جاءه بعد أيام يف كبكبة منهم خصمه، فقدم الشيخ للملك مثل ذلك الثريد، فتناوله : عليه، فقال
هذا : فقال امللك. ال بد، فضربه حىت اقتص منه: فاستعظم الشيخ ذلك، فقال امللك. خذ بثأرك من هذا، فاضربه: واستطابه، مث قال

  .حكاها اليسع بن حزم. فضرب عنقه، وطيف برأسه. حق هذا، بقي حق اهللا يف إهانة نعمته، وحقي يف اجتراء العمال

انت له بنت عم بديعة احلسن، فافتقر، ونزح ا، فصادفه يف الطريق أمري صنهاجي، فأركبها وحكى أيضاً أن بعض أهل البادية ك
فأنكر، . ادفع إليه زوجته: شفقةً عيها، مث أسرع ا، فلما وصل البدوي، أتى دار األمري، فطردوه، فقصد امللك، فقال لذاك األمري

فدخل بكلب له إىل الدار، وأخرجت احلرم، فلما رآها الكلب، .  نعم:هل لك من شهيد ولو كلباً يعرفها ؟ قال! يا بدوي : فقال
فقال . هي طالق لكوا سكتت، ورضيت: عرفها وبصبص، فأمر امللك بدفعها إىل البدوي، وضرب عنق األمري، فقال البدوي

  .مث أمر باملرأة، فقتلت. صدقت، ولو مل تطلقها ألحلقتك به: امللك

ديس هذا يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة، ومتلك ابنه باديس بن حبوس، وامتدت أيامه، مث متلك تويف والد با: قال صاحب محاة
  .غرناطة ابن أخيه عبد اهللا بن بلكني بن حبوس، وبقي حىت أخذها منه يوسف بن تاشفني، سنة بضع ومثانني وأربع مئة
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  المعتصم ابن صمادح

كان جده حممد صاحب . معن بن حممد بن حممد بن أمحد بن صمادح:  وقيلالسلطان، أبو حيىي التجييب األندلسي، حممد بن معن،
مدينة وشقة، فحاربه ابن عمه األمري منذر بن حيىي التجييب، فعجز عنه، وترك له وشقة، وهرب، وكان من دهاة الرجال، وكان ابنه 

ب عليها معناً هذا، فخافه ومتلكها، ومت له معن مصاهراً لصاحب بلنسية عبد العزيز بن عامر، وكانت املرية قد صارت له، فاستنا
ذلك، ومتلكها من بعده ولده املعتصم حممد، فكان حليماً، جواداً، ممدحاً، وقد داخل ابن تاشفني، ونصره، مث إن ابن تاشفني عزم 

ه خري ودين وعدل على أخذ البالد من ابن صمادح وكان ميلك املرية وجبانة والصمادحية فأظهر العصيان البن تاشفني، وكان في
  .وتواضع وعقل تام

  .روى عن أبيه، عن جده كتابه املختصر يف غريب القرآن

  .إبراهيم بن أسود الغساين: روى عنه

: قالت جاريته. ال إله إال اهللا، نغص علينا كل شيء حىت املوت: نازلته عساكر ابن تاشفني مدة، فتمرض، فسمع مرةً هيعةً، فقال

  :  ضعيففدمعت عيناي، فقال بصوت

  فبين يديك بكاء طويل  ترفّق بدمعك ال تفنه

  .فمات يف ربيع اآلخر، سنة أربع ومثانني وأربع مئة

  .وقد امتدحه مجاعة من فحول الشعراء. ومن وزرائه أبو بكر بن احلداد األديب

  المظفر بن األفطس

  .سلطان الثغر الشمايل من األندلس، ودار ملكه بطليوس

    

علم واألدب والشجاعة والرأي، فكان مناغراً للروم، شجى يف حلوقهم، ال ينفس هلم خمنقاً، وال يوجد هلم إىل كان رأساً يف ال
الظهور عليه مرتقى، وله آداب تغري سراياها، فتسيب عذارى معان ال تعشق احملامد إال إياها، ألفاظ كالزلزال، وأغراض أبعد من 

عاين، شاهق الغور، وله تأليف كبري يف اآلداب على هيئة عيون األخبار البن قتيبة، يكون اهلالل، رائق النظم، ذكي النور، رصيف امل
إنه : عشر جملدات، ومن نثره وقد غنم بالد شلمنكة وهي جماورته، فكتب إىل املعتمد باهللا يفخر، وينكت عليه مبساملته للروم، فقيل

.  يصد صيداً فليصد كما صيدي، صيدي الغزالة من مرابض األسدمن: حصل من هذه الغزوة ألف جارية حسناء من بنات األصفر 

أيها امللك إن الروم إذا مل تغز غزت، ولو تعاقدنا تعاقد األولياء املخلصني فللنا حدهم، وأذللنا جدهم، ورأي السيد املعتمد على اهللا 
  .سراج تضيء به ظلمات املىن

  .وللمظفر تفسري للقرآن

 ال يفتر عن العلم، وال يترك العدل، صنع مدرسةً جيلس فيها كل مجعة، وحيضره العلماء وكان يبيت يف وكان مع استغراقه يف اجلهاد
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  .منظرة له، فإذا مسع صوتاً وجه أعواناً لكشف اخلرب، ال ينام إال قليالً

  : وفيه يقول أبو األصبغ القلمندر الكاتب

  ملك على فلك العلى استمطاؤه  على سيب الغمام عطاؤه يربي

 بالغيث المغيث دماؤه تسقيه  رقاب عدوه أغماده سيفٌ

وصل إىل امللك املظفر : وكان كاتبه الوزير أبو حممد عبد اهللا بن النحوي أحد البلغاء، فكتب أذفونش لعنه اهللا يرعد ويربق، فأجاب
وافرة، ومل يدر أن هللا جنوداً أعز م من عظيم الروم كتاب مدع يف املقادير، يرعد ويربق، وجيمع تارة ويفرق، ويهدد باجلنود ال

اإلسالم، وأظهر م دين نبينا عليه الصالة والسالم، جياهدون يف سبيل اهللا، وال خيافون لومة الئم، فأما تعيريك للمسلمني فيما وهن 
آباؤك مع آبائنا، من أحواهلم، فبالذنوب املركوبة، والفرق املنكوبة، ولو اتفقت كلمتنا علمت أي صائب أذقناك، كما كانت 

وباألمس كانت قطيعة املنصور على سلفك، أهدى ابنته إليه مع الذخائر اليت كانت تفد يف كل عام عليه، وحنن فإن قلت أعدادنا، 
وعدم من املخلوقني استمدادنا، فما بيننا وبينك حبر ختوضه، وال صعب تروضه، إال سيوف يشهد حبدها رقاب قومك، وجالد 

وباهللا ومالئكته نتقوى عليك، ليس لنا سواه مطلب، وال إىل غريه مهرب، وهل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني، تبصره يف يومك، 
  .شهادة، أو نصر عزيز

وملا تويف املظفر بعد السبعني وأربع مئة أو قبلها، قام يف امللك بعده ولده امللقب باملتوكل على اهللا أبو حفص عمر بن األفطس 
ة وشنترين وأشبونة، فكان حنواً من أبيه يف الشجاعة والرباعة واألدب والبالغة، فبقي إىل أن قتله املرابطون صاحب بطليوس ويابر

  .جند يوسف بن تاشفني صرباً، وقتلوا معه ولديه الفضل وعباساً، يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة، إذ استولوا على األندلس

  : رة املثل، منهاولعبد ايد بن عيذون فيهم قصيدة طنانة ناد

  مراحٌل والورى منها على سفر  المظفّر واأليام ال نزلت بنى

 من لألسنّة يهديها إلى الثّغر  من لألسرة أو من لألعنّة أو

 للشجاعة أو للنّفع والضرر من  للبراعة أو من لليراعة أو من

  .وهي طويلة، وكان ابن عيذون وزيراً للمتوكل

  الناصر بن علناس

  .اد بن بلكني بن زيري، الصنهاجي، الرببري، ملك املغربابن مح

  .تويف سنة إحدى ومثانني. هو الذي أنشأ مدينة جباية الناصرية، وكانت دولته سبعاً وعشرين سنة

قهر ابن عمه بلكني بن حممد بن محاد وغدر به، وأخذ منه امللك بعد أن متلك مخس سنني بعد امللك حمسن بن قائد بن محاد، 
ت دولة حمسن ثالثة أعوام، ومات، وكان قبله أبوه القائد، فبقي يف امللك سبعةً وعشرين عاماً، متلك بعد أبيه، ومات أبوه وكان

وقد حارب محاد ابن أخيه باديس وولده املعز بن باديس، وجرت هلما وقائع، ومل تزل . امللك محاد سنة تسع عشرة وأربع مئة
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هم عبد املؤمن جباية سنة سبع وأربعني ومخس مئة، وآخرهم هو امللك حيىي بن عبد العزيز بن الدولة يف آل محاد، إىل أن أخذ من
  .منصور بن صاحب جباية الناصر

  العاصمي

الشيخ، العامل، الصادق، األديب، مسند بغداد يف وقته، أبو احلسني، عاصم بن احلسن بن حممد بن علي بن عاصم بن مهران 
  .الشاعرالعاصمي، البغدادي، الكرخي، 

    

  .ولد سنة سبع وتسعني وثالث مئة

  .أيب عمر بن مهدي، وأيب احلسني بن املتيم، وهالل احلفار، وحممد بن عبد العزيز الربذعي، وأيب احلسني بن بشران: ومسع من

البغدادي، ووجيه أبو بكر اخلطيب يف كتاب املؤتنف، واملؤمتن الساجي، وأبو نصر الغازي، وإمساعيل التيمي، وأبو سعد : حدث عنه
الشحامي، وهبة اهللا بن طاووس الدمشقي، ونصر اهللا بن حممد املصيصي، وعبد اخلالق بن أمحد بن يوسف، وحممد بن ناصر، 

وسعيد بن أمحد بن البناء، وأمحد بن قفرجل، وعبد الوهاب األمناطي، وحممد بن عبد العزيز البيع الدينوري، وهبة اهللا بن هالل 
  .فتح ابن البطي، وخلقالدقاق، وأبو ال

كان شيخاً متقناً، أديباً، فاضالً، كان حفاظ بغداد يكتبون : سألت أبا سعد البغدادي عن عاصم بن احلسن، فقال: قال السمعاين
ضاع اجلزء الرابع من جامع عبد الرزاق البن عاصم، وكان : ومسعت عبد الوهاب األمناطي يقول. عنه، ويشهدون بصحة مساعه

: وه عليه بالسماع، وضاع، فكان بعد يرويه باإلجازة، فلما كان قبل موته بأيام، جاءين شجاع الذهلي وقد لقيه، فقالمساعه، قرؤ

كان عاصم عفيفاً، نزه النفس، صاحلاً، : فأريناه األصل، فسجد هللا، وقرأناه عليه بالسماع، وقال يل عبد الوهاب. تعال حىت نسمعه
  .مرضت، فغسلت ديوان شعري: رقيق الشعر، مليح الطبع، قال يل

كان عاصم ثقةً فاضالً، ذا شعر كثري، وكان يكرمين، وكان يل منه ميعاد يوم اخلميس، لو أتاه فيه اخلليفة : وقال أبو علي بن سكرة
  .مل ميكنه

ت يف مجادى ما. عمر، ورحلوا إليه، وكان ورعاً، خرياً، صاحلاً. كان صاحب ملح ونوادر ولطف، وكيس ونظم رائق: وقال غريه
  .اآلخرة، سنة ثالث ومثانني وأربع مئة ببغداد وله ست ومثانون سنة

  الكركانجي

  .شيخ القراء خبراسان، أبو نصر، حممد بن أمحد بن علي بن حامد املروزي، سكن جرجانية خوارزم مدة، فنسب إليها

رحتل، فلحق احلمامي ببغداد، فتال عليه، وعلى أخذ القراءات واآلداب مبرو عن أيب احلسني عبد الرمحن بن حممد الدهان، مث ا
  .الرهاوي بدمشق، وعلى الشريف الزيدي حبران، وعلى مجاعة كبار، وانتهت إليه اإلمامة يف القراءات

  .قاله ولده اإلمام املقرئ أبو حممد عبد الرمحن. خترج به أئمة، وعاش نيفاً وتسعني سنة

  .بع ومثانني وأربع مئة، وله ترمجة طويلة يف طبقات القراءوكانت وفاته يف ثاين عشر ذي احلجة، سنة أر
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  مازن

  .لقب الشاعر احملسن، أيب عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عثمان القيسي، األندلسي، ابن احلداد، ناظر الديوان الكبري

 العروض، اختص باملعتصم هو من أهل مدينة وادي آش، سكن املرية، وكان من فحول الشعراء، له مؤلف يف: قال األبار يف تارخيه
  .بن صمادح، واستفرغ فيه مدائحه، مث سار عنه إىل سرقسطة، فأقام يف كنف املقتدر بن هود

  .وتويف يف حدود سنة مثانني وأربع مئة: قال

  البزدوي

  .ة يف املذهبشيخ احلنفية، عامل ما وراء النهر، أبو احلسن، علي بن حممد ابن احلسني بن عبد الكرمي البزدوي، صاحب الطريق

  .ما حدثنا عنه سوى صاحبه أيب املعايل حممد بن نصر اخلطيب: قال السمعاين

  .وكان إمام األصحاب مبا وراء النهر، وله التصانيف اجلليلة: قال

ومات بكس يف رجب، سنة اثنتني ومثانني، وكان أحد من يضرب به املثل يف حفظ املذهب، وولد يف حدود سنة . درس بسمرقند
  .مئةأربع 

  .وأما أخوه فسيأيت

  ابن زكري

  .الشيخ اجلليل، الثقة، الصاحل، أبو الفضل، عبد اهللا بن علي ابن أمحد بن حممد بن زكري البغدادي، الدقاق

  .مسع أبا احلسني بن بشران، وأبا احلسن بن احلمامي

وهبة اهللا الدقاق، وأبو بكر بن الزاغواين، إمساعيل بن حممد التيمي، وأبو سعد بن البغدادي، وعبد الوهاب األمناطي، : حدث عنه
  .ومجاعة

  .كان صاحلاً ديناً، ثقةً: قال األمناطي

  .كان شيخاً عفيفاً، كنا نقرأ عليه يف داره: وقال أبو علي الصديف

لبختري وقع لنا األول من حديث ابن ا. ومولده كان يف سنة أربع مئة. مات ابن زكري يف ذي القعدة سنة ست ومثانني وأربع مئة
  .من طريقه

    

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا هبة اهللا بن احلسن الدقاق، أخربنا عبد اهللا بن علي بن زكري 
يا، عن الدقاق، أخربنا علي بن حممد املعدل، أخربنا حممد بن عمرو، حدثنا حممد بن عبيد اهللا، حدثنا إسحاق األزرق، حدثنا زكر

  .ال تغزى بعدها إىل يوم القيامة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة: الشعيب، عن احلارث بن مالك بن برصاء، قال

  ابن فهد
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  .الشيخ املسند، الصاحل، الصادق، أبو القاسم، عبد الواحد بن علي بن حممد بن فهد، البغدادي، ابن العالف

  .ارس، وأبا الفرج الغوري، وأبا احلسني بن بشران، واحلماميمسع أبا الفتح بن أيب الفو

. إمساعيل بن السمرقندي، وأبو سعد بن البغدادي، وإمساعيل بن حممد احلافظ، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو الفتح بن البطي: وعنه

  .وقع يل من عواليه

  .ثريةشيخ صاحل، صدوق، مكثر، مأمون، متواضع، ذهبت له أصول ك: قال السمعاين

  .مات يف ذي القعدة، سنة ست ومثانني وأربع مئة

  ابن األخضر

  .الشيخ، العامل، اخلطيب، املسند، أبو احلسن، علي بن حممد بن حممد بن حممد بن حيىي بن شعيب، الشيباين، األنباري، ابن األخضر

  .ولد سنة اثنتني وتسعني وثالث مئة يف صفر

ن خامتة أصحابه، وأبا عمر بن مهدي، وأبا احلسن بن رزقويه، وأبا احلسني بن بشران، ومسع أبا أمحد بن أيب مسلم الفرضي فكا
  .واحلسن بن عمر الغزال، وأمحد بن حممد بن دوست، واحلسن بن احلسني بن رامني اإلستراباذي

 دمشق، وهبة اهللا بن إمساعيل بن حممد احلافظ، وأبو نصر الغازي، وأبو سعد بن البغدادي، ونصر اهللا بن حممد مفيت: حدث عنه
  .طاووس، وابن ناصر، وابن البطي، وعدة

  .عمر، وارحتل الناس إليه. وكان فقيهاً حنفياً، خطيباً باألنبار

كان ثقةً، نبيالً، صدوقاً، معمراً، مسنداً، انتشرت رواياته يف اآلفاق، وكان أقطع اليد، قطعت يف كائنة البساسريي، : قال السمعاين
  .ثقة: سألت إمساعيل احلافظ عنه، فقال. أحياناً، وحيدثوكان يقدم بغداد 

رأيت حيىي : وقال يل. حدثين أنه سأل وهو صيب يف حلقة أيب حامد اإلسفراييين عن الوضوء من مس الذكر: وقال أبو علي الصديف
  .جد جدي وأنا اليوم جد جد

  .ديثانوإمنا عنده عنه ح: قال. مل ألق من يروي عن الفرضي سواه: قال أبو علي

  .وقعا يل: قلت

  .أخره ابن ناصر. وتويف يف شوال سنة ست ومثانني وأربع مئة

أمر البساسريي جدنا علياً اخلطيب أن خيطب للمستنصر صاحب مصر، فلما خطب، دعا : قال صاحل بن علي بن اخلطيب األنباري
  .للقائم، ومل ميتثل أمر البساسريي، فأمر بقطع يده على املنرب

  ابن األستاذ

  .الشيخ الصدوق، مسند الدينور، أبو الفضل، أمحد بن عيسى ابن عباد بن عيسى بن موسى، الدينوري، املعروف بابن األستاذ

  .مولده سنة إحدى ومثانني وثالث مئة

أيب بكر بن الل، وعن أبيه أيب القاسم، وأمحد بن تركان، وأيب عمر بن مهدي الفارسي، وطاهر بن ماهلة، وعلي بن : حدث عن
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  .لبيع، وعدة، وتفرد يف زمانها

  .مسعت منه مذان والدينور، وكان صدوقاً، أخربين مبولده: قال شريويه الديلمي

  .ومات بالدينور يف سنة مثان وسبعني وأربع مئة: قال

  ابن شانده

  .الشيخ املعمر، أبو املعايل، حممد بن عبد السالم بن شانده األصبهاين األصل، الواسطي، الشيعي

  .ة ست وتسعني وثالث مئةولد سن

ومسع يف سنة سبع وأربع مئة تاريخ أمحد بن أيب خيثمة من علي بن حممد بن علي بن خزفة الصيدالين، ومسع من أيب القاسم علي بن 
  .كردان النحوي، ومن عمه أيب حممد التلعكربي الرافضي، فكان عنده عن عمه كتب ال يسمعها أحداً

كان ابن شانده رئيساً حمتشماً، ثقةً، مددت يدي إىل كتب يوماً، فاستلبها من يدي، : زي، فقالسألت مخيساً احلو: قال السلفي
  .وكان يتظاهر بالسنة: قال. هذا ال يصلح لك: وقال

  .أبو علي بن سكرة، وعلي بن حممد اجلاليب: روى عنه: قلت

  .وتويف سنة بضع ومثانني وأربع مئة

  .بن حممد بن عبيد اهللا بن أمحولة، نزيل واسطهو حممد بن عبد السالم : قال ابن سكرة

  ابن جهير

  .الوزير األكمل، فخر الدين، أبو نصر، مؤيد الدين، حممد بن حممد بن جهري الثعليب

    

كان ناظر ديوان حلب، مث وزر لصاحب ميافارقني، مث وزر للخليفة القائم، يف سنة أربع ومخسني، وامتدت دولته إىل أن استخلف 
استوزره عامني، مث عزله، مث يف سنة ست وسبعني استدعاه السلطان ملكشاه، واستنابه على ديار بكر، فافتتح ابنه أبو املقتدي، ف

  .القاسم آمد بعد حصار يطول، وافتتح هو ميافارقني

  .وكان جواداً ممدحاً، فاضالً مهيباً، من رجال العامل، عاش نيفاً ومثانني سنة

  .تني ومثانني وأربع مئةمات على إمرة املوصل، سنة اثن

  رزق اهللا

ابن اإلمام أيب الفرج، عبد الوهاب بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن األسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة 
مام، املعمر، الواعظ، له صحبة، وهو ابن اهليثم بن عبد اهللا بن احلارث، الشيخ اإل: بن اهليثم بن عبد اهللا، وكان امسه عبد الالت، قيل

  .رئيس احلنابلة، أبو حممد التميمي البغدادي

  .سنة إحدى: وقيل. ولد سنة أربع مئة
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  .وعرض القرآن على أيب احلسن بن احلمامي، وأقرأ ببعض السبع

بن الفضل أبيه، وأيب احلسني أمحد بن حممد بن املتيم، وأيب عمر بن مهدي، وأيب احلسني بن بشران، واحلمامي، وا: ومسع من
  .القطان، وعدة

أبو عامر حممد بن سعدون العبدري، وابن طاهر املقدسي، وأبو علي بن سكرة، وإمساعيل بن حممد : حدث عنه خلق كثري، منهم
التيمي، وعبد الوهاب األمناطي، وأبو سعد بن البغدادي، وهبة اهللا بن طاووس، وحممد بن ناصر، وأبو الفتح حممد بن علي بن عبد 

 الكاتب، وأبو الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري، وأبو بكر ابن الزغواين، وهبة اهللا بن أمحد احلفار، وحممد بن عبد اهللا بن السالم
العباس احلراين، وإمساعيل بن علي بن شهريار، والفقيه أبو عبد اهللا الرستمي، وأبو الفتح بن البطي، وعبد العزيز بن حممد الشريازي 

  .طهر القاسم بن الفضل الصيدالين، وأبو جعفر حممد ابن احلسن الصيدالين، ورجاء بن حامد املعداين، وخلق كثرياألدمي، وأبو امل

هو فقيه احلنابلة وإمامهم، قرأ القرآن والفقه واحلديث واألصول والتفسري والفرائض واللغة العربية، وعمر حىت قصد : قال السمعاين
د، كان جيلس يف حلقة له جبامع املنصور للوعظ والفتوى، وكان فصيح اللسان، قرأ القرآن من كل جانب، وكان جملسه جم الفوائ

: مث قال. وورد أصبهان رسوالً يف سنة ثالث ومثانني، وحدثنا عنه أكثر من ستني نفساً من أهلها: إىل أن قال... على احلمامي 

أخربنا رزق اهللا التميمي، ح، وقرأت أنا غري مرة على : آخرون قالواأخربنا املشايخ الستون ببغداد، وأخربنا أربعة عشر من غريها، و
أمحد بن إسحاق األبرقوهي، أخربكم أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن سابور بشرياز يف سنة تسع عشرة وست مئة قراءةً عليه وأنا يف 

نا أبو عمر عبد الواحد بن حممد الفارسي، اخلامسة، أخربنا عبد العزيز بن حممد األدمي، حدثنا رزق اهللا بن عبد الوهاب، أخرب
حدثنا حممد بن خملد، حدثنا حممد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن خملد، عن سليمان بن بالل، عن شريك بن أيب منر، عن 

وذكر .... ب من عادى يل ولياً، فقد آذنين باحلر: إن اهللا قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عطاء، عن أيب هريرة قال
  .احلديث

  .تفرد به ابن كرامة. أخرجه البخاري، عن ابن كرامة، فوافقناه بعلو

أَفَِسحر هذا أَم أَنتم : "كان شيخنا أبو حممد التميمي إذا روى هذا احلديث قال: مسعت أمحد بن سعد العجلي يقول: قال السمعاين
  .الطور" ال تبِصرونَ

رزق اهللا شيخ احلنابلة قدم : أخربنا ابن رواج، أخربنا أبو طاهر السلفي قال: أيب حممد الدمياطي قال السلفي فيما قرأت على 
أصبهان رسوالً من قبل اخلليفة إىل السلطان، وأنا إذ ذاك صغري، وشاهدته يوم دخوله، وكان يوماً مشهوداً كالعيد، بل أبلغ يف 

 وحضرت يف اجلامع اجلورجريي جملسه متفرجاً، مث ملا قصدت للسماع؛ قال يل املزيد، وأنزل بباب القصر، حملتنا يف دار السلطان،
  .فكتب خطه باإلجازة. قد استجزته لك يف مجلة من كتبت امسه من صبياننا: أبو احلسن أمحد بن معمر اللنباين وكان من األثبات 

  : وقال أبو غالب هبة اهللا قصيدةً منها

 أصبهان أسانيداً عجيبات لأه  بمقدم الشّيخ رزق اللّه قد رزقت

  .وروى رزق اهللا باإلجازة عن أيب عبد الرمحن السلمي: مث قال السلفي
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أبو : أدركت من أصحاب ابن جماهد واحداً يقال له: مسعت أبا حممد رزق اهللا احلنبلي بأصبهان يقول: وقال أبو زكريا بن مندة
لبقرة، وقرأها على ابن جماهد، وأدركت أيضاً أبا القاسم عمر بن تعويذ من قرأت عليه سورة ا. القاسم عبيد اهللا بن حممد اخلفاف

فلم يزل . يا صائم من كل األلوان: رأيت أبا بكر الشبلي وقد اجتاز على بقال ينادي على البقل: أصحاب الشبلي ومسعته يقول
  : يكررها ويبكي، مث أنشأ يقول

النّفوس خليلي قتلعلى ما أراه سريعاً  إن دام هم  

 ربة الخدر غنّي رمل ويا  ساقي القوم ال تنسني فيا

 سمعنا به ما فعل ؟ قديماً  لقد كان شيء يسمى السرور

كل الطوائف : قرأت على رزق اهللا التميمي برواية قالون ختمةً، وكان كبري بغداد وجليلها، وكان يقول: قال أبو علي الصديف
  .رمحه اهللا. تستفيدوا منا، مث تذكرونا، فال تترمحوا علينايقبح بكم أن : ومسعته يقول. تدعيين

دخلت مسرقند : مسعت رزق اهللا بن عبد الوهاب يقول: أنبأنا أمحد بن سالمة، عن أمحد بن طارق، مسع أبا الكرم الشهرزوري يقول
: طة مخسة رجال إليه، فقلت هلموكان السلطان ملكشاه ا، فرأيت أهلها يروون الناسخ واملنسوخ هلبة اهللا املفسر جدي، بواس

فما كان الظهر حىت جاءتين مخس مئة . الكتاب معي، ومصنفه جدي ألمي، وقد مسعته منه، ولكن ما أمسع كل واحد إال مبئة دينار
  .دينار، فسمعوه، فلما رجعت؛ دخلت أصبهان، وأمليت ا

  .فساً وأبوة، وما يذكر عنه، فتحامل من أعدائههو اإلمام علماً ون: سألت املؤمتن عن رزق اهللا، فقال: قال السلفي

  .كان أبو حممد ظريفاً لطيفاً، كثري احلكايات وامللح، ما أعلم منه إال خرياً: وقال أبو عامر العبدري

اً، ما رأيت شيخاً ابن سبع ومثانني سنةً أحسن مستاً وهدياً واستقامة قامة منه، وال أحسن كالماً، وال أظرف وعظ: وقال ابن ناصر
فلقد كان مجاالً لإلسالم كما لقب وفخراً ألهل العراق خاصةً، وجلميع البالد عامةً، ما رأينا مثله، وكان مقدماً . وأسرع جواباً منه

  .وهو ابن عشرين سنةً، فكيف اليوم ؟ وكان ذا قدر رفيع عند اخللفاء

من عادى يل ولياً أخذ :  اخلاضبة هذا احلديث يعين حديثكان رزق اهللا إذا قرأ عليه ابن: وقال إمساعيل بن أيب سعد شيخ الشيوخ
  : أنبئت عن ابن األخضر، أخربنا الزاغوين، أنشدنا رزق اهللا لنفسه. يا أبا بكر ينبت حتت حبكم من ذا شيء: خده، وقرصه، وقال

 كنت يوم البين سكرانا فإنّني  تسأالني عن الحي الّذي بانا ال

  هل راجع وصل ليلى كالّذي كانا  صاحبي على وجدي بنعمانا يا

 ما يلبس المحزون أكفانا بقدر  ضرهم لو أقاموا يوم بينهم ما

  : أنشدنا رزق اهللا لنفسه: وقال هبة اهللا بن طاووس

 ولكنّه حاٍد إلى البين مسرع  شنآن الشّيب من أجل لونه وما

 المنايا خلفها تتطلّع بأن  ما بدت منه الطّليعة آذنت إذا

 تتلوها ثالثٌ وأربع فتظهر  ن قصها المقراض صاحت بُأختهافإ
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 صبغ اللّه واللّه أصبغ يغالب  خضبت حال الخضاب ألنّه وإن

 فيما تشتهيه ويسرع يودك  ما بلغت األربعين فقل لمن إذا

 بعدها عيشٌ لذيذٌ ومجمع فما  لنبكي قبل فرقة بيننا هلموا

 طريق الخير فالخير أنفع ُأمو  التّصابي والخالعة والهوى وخّل

 مأموٍن فقصدك مفزع وصحبة  جنّةً تنجي وزاداً من التّقى وخذ

تويف شيخنا أبو حممد التميمي يف نصف مجادى األوىل، سنة مثان ومثانني وأربع مئة، ودفن يف داره بباب املراتب، مث : قال ابن ناصر
  .أمحد بن حنبلنقل فدفن يف سنة إحدى وتسعني إىل جانب قرب اإلمام 

ومات معه أبو الفضل بن خريون احملدث، وأمري اجليوش بدر مبصر، والسلطان تاج الدولة تتش السلجوقي، وشيخ املعتزلة أبو 
يوسف القزويين، والفضل بن أمحد بن أيب حرب أبو القاسم اجلرجاين، والوزير ظهري الدين أبو شجاع حممد بن احلسني 

اد صاحب األندلس يف السجن، وحممد بن علي البغوي الدباس، وقاضي بغداد أبو بكر حممد بن املظفر الروذراوري، واملعتمد بن عب
  .الشامي، واحلميدي احملدث، وجنيب بن ميمون الواسطي راة

  أبو يوسف القزويني

    

  .القزويين املفسر، نزيل بغدادالشيخ العالمة، البارع، شيخ املعتزلة وفاضلهم، أبو يوسف، عبد السالم بن حممد بن يوسف بن بندار 

مسع أبا عمر بن مهدي، والقاضي عبد اجلبار بن أمحد وأخذ عنه االعتزال، ومسع مذان من أيب طاهر بن سلمة، وبأصبهان عن أيب 
  .نعيم، وحبران عن أيب القاسم الزيدي، وطائفة

طاووس، وحممود بن حممد الرحيب، وإمساعيل بن حممد أبو القاسم بن السمرقندي، وأبو غالب بن البناء، وهبة اهللا بن : روى عنه
  .التيمي احلافظ، وأبو بكر حممد بن عبد الباقي، وأبو سعد بن البغدادي، وآخرون

كان أحد الفضالء املقدمني، مجع التفسري الكبري الذي مل ير يف التفاسري أكرب منه، وال أمجع للفوائد، لوال أنه مزجه : قال السمعاين
أقام مبصر سنني، وحصل أمحاالً من الكتب، ومحلها إىل بغداد، وكان داعيةً إىل . وبث فيه معتقده، ومل يتبع ج السلفباالعتزال، 

  .االعتزال

إن أبا يوسف صنف التفسري يف ثالث مئة جملد : مسعت احلسني بن حممد البلخي يقول. سكن طرابلس مدة: وقال ابن عساكر
  .فلم يقرأه أحد.  النسخةمن قرأه علي وهبت له: وقال. ونيف

إن أبا يوسف صنف التفسري يف ثالث مئة جملد : مسعت احلسني بن حممد البلخي يقول. سكن طرابلس مدة: وقال ابن عساكر
  .فلم يقرأه أحد. من قرأه علي وهبت له النسخة: وقال. ونيف

  .بلد النصب: قال. مشقمن د: من أين أنت ؟ قلت: دخلت عليه وقد زمن، فقال: وقال هبة اهللا بن طاووس

أنا : من تعين ؟ قال: قال. سفلتان: ما تقول يف الشيخني ؟ قال: سأله ابن الرباج شيخ الرافضة بطرابلس: قيل: قال ابن عساكر
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  .وأنت

 قدم علينا من مصر القاضي أبو يوسف القزويين، وكان يفتخر باالعتزال، ويتوسع يف قدح العلماء، وله: ابن عقيل يف فنونه قال

وكان طويل اللسان بعلم تارةً، وبسفه تارةً، مل يكن . استأذنوا أليب يوسف املعتزيل: جرأة، وكان إذا قصد باب نظام امللك؛ يقول
: حمققاً إال يف التفسري، فإنه هلج بذلك حىت مجع كتاباً بلغ مخس مئة جملد، فيه العجائب، رأيت منه جملدةً يف آية واحدة، وهي

  .البقرة فذكر السحر وامللوك الذين نفق عليهم السحر، وتأثرياته وأنواعه" تتلُوا الشياِطنيواتبعوا ما "

ابتاعها من مصر باخلبز وقت القحط، وحدثين عبد احملسن بن : ملك من الكتب ما مل ميلكه أحد، قيل: وقال حممد بن عبد امللك
 السريايف، وكانت أزيد من أربعني ألف جملد، فكان أبو يوسف يشتري يف كل كان يبتاع من كتب. حممد أنه ابتاعها باألمثان الغالية

قدم بغداد بعشرة أمحال كتب، وأكثرها : وكان الرؤساء يصلونه، وقيل. قد بعت رحلي وما يف بييت: أسبوع مبئة دينار، ويقول
  .ملكت ستني تفسرياً: وعنه قال. خبطوط منسوبة

ريب احلديث إلبراهيم احلريب يف عشر جملدات، وشعر الكميت يف ثالث عشرة جملدة، وعهد وأهدى للنظام غ: قال ابن عبد امللك
القاضي عبد اجلبار خبط الصاحب إمساعيل بن عباد، كل سطر يف ورقة، وله غالف آبنوس يف غلظ األسطوانة، وأهدى له مصحفاً 

وهو مذهب، فأعطاه النظام ثالث مئة دينار، وما خبط منسوب بني سطوره القراءات بأمحر، واللغة بأخضر، واإلعراب بأزرق، 
  .ما عندي مال حالل سواها: أنصفه، لكنه اعتذر، وقال

  .تركته ملا كان يتظاهر به: قال املؤمتن

وكان فصيحاً، حلو اإلشارة، حيفظ غرائب احلكايات واألخبار، زيدي املذهب، فسر يف سبع مئة جملد : قال حممد بن عبد امللك
  .كبار

إين من طوس لذكر : لو قلت: قال الغزايل. من املدرسة ببغداد: من أين أنت ؟ قال: ل الغزايل إليه، وجلس بني يديه، فقالدخ: قيل
وأنه جاء عن بعضهم . تغفيل أهل طوس، من أم سألوا املأمون، وتوسلوا إليه بقرب أبيه عندهم، وطلبوا أن حيول الكعبة إىل بلدهم

  .كان من سنتني باجلدي، والساعة قد كرب: فقال: فقيل له. تيسبال: أنه سئل عن جنمه، فقال

مل يبق من ينصر هذا املذهب غريي، وكان قد أسن، وكاد أن خيفى : أبو يوسف كان معتزلياً داعيةً يقول: قال أبو علي بن سكرة
ان عنده جزء من حديث أيب حامت وك. ذكر يل أن تفسريه ثالث مئة جملد، منها سبعة يف سورة الفاحتة. يف جملسه، وله لسان شاب

الرازي، عن األنصاري، فقرأت عليه بعضه، عن القاضي عبد اجلبار، عن رجل عنه، قرأته لولدي شيخنا ابن سوار املقرئ، وقرأت 
وكان ال يسامل أحداً من . هلما جزءاً من حديث احملاملي، ومسعه يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة وهو ابن أربع سنني أو حنوها

  .اخرجوا تدخل املالئكة: السلف، ويقول لنا

    

  .393ولد سنة : وقيل

  .مات يف ذي القعدة، سنة مثان ومثانني وأربع مئة: وقال ابن ناصر

بعون اهللا وتوفيقه مت اجلزء الثامن عشر من سري أعالم النبالء ويتلوه اجلزء التاسع عشر وأوله ترمجة الدباس حممد علي البغوي وجاء 
  .مت اجلزء احلادي عشر حبمد اهللا تعاىل وعونه وحسن توفيقه: صل ما نصهيف آخر األ



الذهيب-سري أعالم النبالء  3544  

وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً وكان الفراغ منه ليلة االثنني لثنيت عشرة ليلة بقيت من شهر ذي 
  .741احلجة سنة 

  .اهللا تعاىل حممد بن علي البغوي الدباسوهي أول نسخة نسخت من خط املصنف، ويتلوه يف الذي يليه إن شاء 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الجزء التاسع عشر 

  الدباس

الشيخ الفقيه املعمر املسند، أبو سعيد حممد بن علي بن أيب صاحل، البغوي، الدباس، آخر من روى جامع الترمذي عالياً من عبد 
  .وعلي بن أمحد اإلستراباذيومسع أيضاً من مسعود بن حممد البغوي، . اجلبار اجلراحي

ابنه عثمان، وأبو الفتح حممد بن عبد اهللا الشريازي، وأمحد بن ياسر املقرئ، وأبو الفتح حممد بن أيب علي، وحممد بن : حدث عنه
  .عبد الرمحن احلمدويي، وخلق سواهم

وآخر من بقي من أصحابه . انني وأربع مائةمات ببغشور يف ذي القعدة سنة مثان ومث. وعاش مثانياً ومثانني سنة، وكان من الفقهاء
  .عبد الرمحن بن حممد املسعودي

  الترياقي

قرية من : وترياق. الشيخ اإلمام األديب املعمر الثقة، أبو نصر عبد العزيز بن حممد بن علي بن إبراهيم بن مثامة، اهلروي، الترياقي
  .عمل هراة

مسعه من املؤمتن الساجي، وأبو الفتح عبد . من اجلراحي_ مناقب ابن عباس : هسوى اجلزء األخري منه، أول_ مسع جامع أيب عيسى 
  .وقد روى أيضاً عن القاضي أيب منصور األزدي، واحلافظ أيب الفضل اجلارودي. امللك الكروخي

  .وعمر أربعاً وتسعني سنة، مات يف شهر رمضان سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

  الغورجي

 بكر أمحد بن عبد الصمد بن أيب الفضل، الغورجي، اهلروي، التاجر، راوي جامع أيب عيسى الترمذي عن الشيخ الثقة اجلليل، أيب
  .عبد اجلبار اجلراحي

  .وثقه احملدث احلسني بن حممد الكتيب. املؤمتن الساجي، وأبو الفتح الكروخي، وغريمها: حدث عنه

  . عشر التسعنيعنه يف ذي احلجة سنة إحدى ومثانني وأربع مئة راة، وهو يف

  الصاعدي

ومسع من جده أيب العالء . ولد سنة عشر. قاضي القضاة، رئيس نيسابور، أيب نصر أمحد بن حممد بن صاعد ابن حممد الصاعدي
زاهر ووجيه ابنا الشحامي، وعبد اهللا بن الفزاري، وعبد اخلالق بن : وعنه. صاعد، وأيب بكر احلريي، وأيب سعد الصرييف، وطبقتهم

  . وآخرونزاهر،

تعصب بأخرة املذهب حىت أدى إىل إحياش العلماء، وإغراء الطوائف، حىت لُعنوا على املنابر، حىت أبطله نظام : قال ابن السمعاين
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  .امللك

  .أملى جمالس، وكان يقال له شيخ اإلسالم

  .تويف يف شعبان سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة

  الثقفي

رئيس أصبهان ومعتمدها، أيب عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أمحد بن أمحد بن حممود، الثقفي، الشيخ العامل املعمر، مسند الوقت، 
  .ولد سنة سبع وتسعني وثالث مئة. األصبهاين، صاحب األربعني والفوائد العشرة

  .وأول مساعه يف سنة ثالث وأربع مئة، ورحله أبوه يف صباه إىل خراسان، والعراق، واحلجاز، ولقي الكبار

 أبا طاهر حممد بن حممد بن حممش، وأبا عبد الرمحن السلمي، وأبا زكريا املزكي، وعبد الرمحن بن بالويه، وعلي بن أمحد بن مسع
عبدان، والقاضي أبا بكر احلريي، وحممد بن موسى الصرييف، وأبا عمرو حممد بن عبد اهللا الرزجاهي، وعلي بن حممد بن خلف، 

 بن حممد بن أمحد بن حبيب، وطائفة بنيسابور، وأبا الفرج عثمان بن أمحد الربجي، وعبد اهللا بن وأبا حازم العبدوي، وعبد الرمحن
أمحد بن جولة، وأبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجلرجاين، وأبا بكر بن مردويه، وعلي بن ماشاذه القاضي، وأمحد بن عبد الرمحن 

سني بن بشران، وابن يعقوب اإليادي، وحممد بن احلسني بن الفضل القطان، األزدي، وعدة ببلده، وهالل بن حممد احلفار، وأبا احل
  .وأبا عبد اهللا الغضائري، وعدة ببغداد، وأبا عبد اهللا بن نظيف املصري مبكة

  .وروى الكثري، وتفرد يف زمانه، وكان صدراً معظماً

    

ادي، وأبو املطهر الصيدالين قاسم، وأبو جعفر حممد بن ابن طاهر، وإمساعيل التيمي، وأبو نصر الغازي، وأبو سع البغد: حدث عنه
احلسن الصيدالين، وأبو رشيد حممد بن علي الباغبان، واحلسن بن العباس الرستمي، وحفيده مسعود بن احلسن الثقفي، وأبو رشيد 

  .عبد اهللا بن عمر األصبهاين، واحلافظ أبو طاهر السلفي، وآخرون

ة وشهامة، وكان أسند أهل عصره، وأكثرهم ثروةً ونعمةً وبضاعةً ونقداً، وكان منفقاً، كثري كان ذا رأي وكفاي: قال السمعاين
الصدقة، دائم اإلحسان إىل الطارئني واملقيمني واحملدثني، وإىل العلوية خصوصاً، كثري البذل هلم، عزل يف آخر عمره عن رئاسة 

  . وال أظهر انكساراًالبلد، وصودر، فوزن مئة ألف دينار محر مل يبع هلا ملكاً،

وكان من رجال الدنيا، ورحلت إليه الطلبة من األمصار، وكان صحيح السماع، غري أنه كان مييل إىل التشيع على ما مسعت مجاعة 
  .أهل أصبهان

مييل إىل : ا قيلمل حيدث يف وقت أيب عبد اهللا الرئيس أوثق منه يف احلديث، وأكثر مساعاً، وأعلى إسناداً، كان فيم: قال حيىي بن منده
  .الرفض، مسع تاريخ يعقوب الفسوي من ابن الفضل القطان، ومسع تاريخ حيىي بن معني من أيب عبد الرمحن السلمي

  .كان الرئيس الثقفي عظيماً، كبرياً يف أعني الناس، على جملسه هيبةٌ ووقار، وكان له ثروة وأمالك كثرية: قال السلفي

ة يف واليته، مشفقاً على الرعية، مسعت أن السلطان ملكشاه أراد أن يأخذ من الرعية ماالً كان حممود السري: وقال السمعاين
فما قام حىت وزن ما . وأبو سعد املستويف النصف_ يعين نظام امللك _ أنا أعطي النصف، ويعطي الوزير : بأصبهان، فقال الرئيس
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  .قال، فظين أن املال كان أكثر من مئة ألف دينار أمحر

  .يرب احملدثني مبال كثري؛ رحلوا إليه من األقطاروكان 

  .مات الرئيس يف رجب سنة تسع ومثانني وأربع مئة، وهو يف عشر املئة

  التفليسي

مولده يف رجب . اإلمام القدوة املقرئ أبو بكر حممد بن إمساعيل بن حممد بن السري ابن بنون، التفليسي، مث النيسابوري، الصويف
  .سنة أربع مئة

من عبد اهللا بن يوسف بن بامويه، وأيب عبد الرمحن السلمي، ومحزة املهليب، وأيب صادق الصيدالين، وعدة من أصحاب ومسع 
  .وأملى مدة. األصم

: وسئل عنه إمساعيل بن حممد التيمي، فقال. حدث عنه عبد الغافر بن إمساعيل، وأثىن عليه، وإمساعيل بن املؤذن، ووجيه الشحامي

  .دعائه، مسع الكثري من املهليبشيخ صاحل يتربك ب

  .تويف يف سلخ شوال سنة ثالث ومثانني وأربع مئة: قلت

  ابن أبي العالء

اإلمام الفقيه املفيت، مسند دمشق، أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أمحد ابن أيب العالء، املصيصي، مث الدمشقي، الشافعي، 
  .الفرضي

  .ولد يف رجب سنة أربع مئة

  .ث من الكبار، وارحتل، وحلق العوايلومسع وهو حد

مسع حممد بن عبد الرمحن القطان، وعبد الرمحن بن أيب نصر، وأبا نصر بن هارون، وعبد الوهاب بن جعفر امليداين، وعبد الوهاب 
 منه أربعة أحاديث، حلقه مريضاً هو وعبد العزيز الكتاين رفيقه، فسمعا. املري، وعدداً كثرياً بدمشق، وأبا احلسن بن احلمامي ببغداد

ومسع ببلد من أمحد بن احلسني بن سهل بن خليفة، وأخيه حممد، ومبصر من أيب عبد اهللا بن نظيف، وأيب النعمان بن تراب بن عمر، 
وبعكربا من أيب نصر البقال، وببغداد أيضاً من هبة اهللا احلسن الاللكائي، وطلحة بن الصقر، وأمحد بن علي البادي، وأيب علي بن 

  .اذان، وطائفةش

أبو بكر اخلطيب، ومات قبله بأربع وعشرين سنة، والفقيه نصر املقدسي، وهبة اهللا بن أمحد األكفاين، ومجال اإلسالم : حدث عنه
علي بن املسلم، ونصر بن أمحد بن مقاتل، وهبة اهللا بن طاووس، والقاضي حيىي بن علي الفرسي، وابنه القاضي الزكي حممد بن 

  .قاسم احلسني بن النب، وأبو العشائر حممد بن خليل، وعلي بن أمحد بن مقاتل، وأبو يعلى محزة بن احلبويب، وآخرونحيىي، وأبو ال

مات بدمشق يف حادي عشر مجادى اآلخرة . كان فقيهاً فرضياً من أصحاب القاضي أيب الطيب: قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر
  .سنة سبع ومثانني وأربع مئة

ما هذا الوجه؟ هذه : بن أيب عقيل عن ابن أيب العالء أنه كان بيده دفتر حساب حياسب رجالً، مث نظر إىل فوق، وقالحكى البهجة 
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  .صورة شخص قد متثل يل، مث رمى الدفتر، وأغمي عليه، ومات

  .مسعنا من طريقه عدة أجزاء، كحديث ابن أيب ثابت، وجزء علي بن حرب، ومن فضائل الصحابة خليثمة: قلت

    

وفيها تويف مسند نيسابور أبو بكر بن خلف الشريازي صاحب احلاكم، ونائب حلب قسيم الدولة اقسنقر جد نور الدين، واألديب 
النحوي أبو نصر احلسن بن أسد الفارقي، واحلافظ أبو علي احلسن بن عبد امللك النسفي، وعبد اهللا بن عبد العزيز أبو عبيد البكري 

تدي باهللا العباسي، وشيخ القراء عبد السيد بن عتاب، والفضل بن أمحد والد الفراوي، وأبو احلسن حممد صاحب معجم البالد، واملق
  .بن احلسني بن حممد ابن طلحة اإلسفراييين الشاعر، وأبو عامر حممود بن القاسم األزدي، واملستنصر باهللا معد العبيدي

  خواهر زاذه

 الوقت، أبو بكر خواهر زاذه، وامسه حممد بن حسني بن حممد القديدي، البخاري، ابن شيخ احلنفية، وفقيه ما وراء النهر، ونعمان
  .ابن أخت عامل: أخت القاضي أيب ثابت حممد بن أمحد البخاري، ولذلك لقب خبواهر زاذه، معناه

القنطري، وأملى عدة جمالس، مسع أباه، ومنصوراً الكاغدي، وأبا نصر أمحد بن علي احلازمي، واحلاكم أبا عمر حممد بن عبد العزيز 
  .وخرج له أصحاب وأئمة

وطريقته أبسط الطريق، وكان حيفظها، وكان من . عثمان بن علي البيكندي، وعمر بن حممد بن لقمان النسفي، وطائفة: حدث عنه
  .ذكره السمعاين يف األنساب. حبور العلم

وفيها مات عاصم العاصمي، وحممد بن إمساعيل التفليسي، . د شاختويف ببخارى يف مجادى األوىل سنة ثالث ومثانني وأربع مئة، وق
وأبو بكر أمحد بن ثابت اخلجندي املتكلم، وأبو الغنائم حممد بن علي الدقاق، وأبو نصر حممد بن سهل السراج، والوزير فخر 

  .الدولة حممد بن حممد بن جهري، وعبد العزيز بن حممد الترياقي

  الخاللي

  .ولد سنة تسعني وثالث مئة. ه أبو القاسم إبراهيم بن عثمان بن إبراهيم اجلرجاينمسند جرجان يف زمان

أيب نصر حممد بن اإلمساعيلي، وأيب الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي، وأيب سعد املاليين، وغالب بن علي الرازي، ومحزة : ومسع من
  .سعد بن علي الغضائري، وطائفة: يروي عنه. السهمي، وخلق

  . سنة نيف ومثانني وأربع مئة، رمحه اهللاتويف جبرجان

  ابن سمكويه

الشيخ اإلمام احلافظ املفيد املصنف الثقة، أبو الفتح بن أمحد ابن عبد اهللا بن مسكويه، األصبهاين، نزيل هراة، كان من فرسان 
  .احلديث، واملكثرين منه

. رور، وبأصبهان من إبراهيم سبط حبرويه، وعدةمسع ببغداد من أيب حممد اخلالل وطبقته، وبنيسابور من أيب حفص ابن مس
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  .وبسمرقند من مسندها عمر بن شاهني، وبشرياز من أيب بكر بن أيب علي احلافظ

  .مولده يف سنة تسع وأربع مئة، وإمنا طلب احلديث على كرب، وكان عابداً صاحلاً خرياً، يتربك بدعائه

  .دقاق، وغريمهاحدث عنه إمساعيل بن حممد التيمي، وأبو عبد اهللا ال

وومهه أكثر من فهمه، صحب عبد العزيز النخشيب : قال. كان البن مسكويه الكثرة الوافرة يف كتب احلديث: قال الدقاق يف رسالته
  .إىل نيسابور، وأقام راة سنني يورق، صادفته ا، وبيين وبينه ما كان من احلقد واحلسد

  .بئست اخلصلتان أعاذنا اهللا منهما: قلت

  . بنيسابور يف ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني وأربع مئةمات

  هبة اهللا بن عبد الوارث

ابن علي، اإلمام احلافظ احملدث، أبو القاسم الشريازي، رحالٌ جوال، كتب خبراسان، واحلرمني، والعراق، واليمن، ومصر، والشام، 
  .واجلزيرة، وفارس، واجلبال

يث الشريازي، وأمحد ابن طوق املوصلي، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وأيب جعفر بن أيب بكر حممد بن احلسن بن الل: حدث عنه
  .املسلمة، وأقرام، وعمل تارخياً لشرياز

كان ثقة خرياً، كثري العبادة، مشتغالً بنفسه، خرج وأفاد، وانتفع الطلبة بصحبته وبقراءته، وكان قدومه بغداد يف سنة : قال السمعاين
ى لنا عنه أبو الفتح حممد بن عبد الرمحن اخلطيب مبرو، وعمر بن أمحد الصفار، وأمحد بن ياسر املقرئ، وأبو نصر رو. سبع ومخسني

  .سكن يف آخر أمره مرو. حممد بن حممد الفاشاين، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأبو بكر اللفتواين

حدثنا ابن طاووس، حدثنا : مث قال.  وأبو نصر اليوناريتحدث عنه الفقيه نصر املقدسي، وهبة اهللا بن طاووس،: وقال ابن عساكر
هبة اهللا بن عبد الوارث، حدثنا أبو زرعة أمحد بن حيىي اخلطيب بشرياز، أخربنا املقرئ احلسن بن سعيد املطوعي، حدثنا أبو مسلم 

  .الكجي، فذكر حديثاً

  .هور، وكان كثري الفوائدهبة اهللا شيخ عفيف صويف فاضل، طاف البالد، وخطه مش: وقال عبد الغافر

    

اقرأ هنا، فالصوفية يتربمون مبن يشتغل بالعلم : كنت إذا أتيت هبة اهللا بالرباط، أخرجين إىل الصحراء، وقال: قال أبو نصر الفاشاين
  .يشوشون علينا أوقاتنا: واحلديث، يقولون

  .قام ليلة وفاته سبعني جملساً، كل مرة يستنجي باملاء: سنة مخس يف رمضان، فقيل: وقيل. مات هبة اهللا سنة ست ومثانني وأربع مئة

  الناصحي

مسع القاضي أبا بكر احلريي، وأبا . العالمة، قاضي القضاة، عامل احلنفية، أبو بكر حممد بن عبد اهللا ابن احلسني الناصحي النيسابوري
  .سعيد الصرييف، وطائفة، وحدث ببغداد وخراسان

  .الدقاق، وعبد الوهاب بن األمناطي، وأبو بكر بن الزاغوين، وآخرونحممد بن عبد الواحد : روى عنه
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هو قاضي القضاة أبو بكر ابن إمام اإلسالم أيب حممد الناصحي، أفضل أهل عصره يف احلنفية، وأعرفهم : قال عبد الغافر يف تارخيه
ة السلطان يف حياة أبيه، وويل قضاء نيسابور باملذهب، وأوجههم يف املناظرة، مع حظ وافر من األدب والشعر والطب، درس مبدرس

يف دولة ألب رسالن، فبقي عشر سنني، ونال من احلشمة والدرجة، وكان فقيه النفس، تكلم يف مسائل مع إمام احلرمني، فكان يثين 
لضياع من فتح اإلمام عليه، مث شكا قلة تصاونه يف قبض يده، ووكالء جملسه وأصحابه عن األموال، وأشرف بعض احلقوق على ا

  .أبواب الرشا، فويل قضاء الري، مث مات منصرفه من احلج يف رجب سنة أربع ومثانني وأربع مئة يقرب أصبهان

  حمد بن أحمد

  .ابن احلسن بن أمحد بن حممد بن مهران، الشيخ العامل الثقة، أبو الفضل األصبهاين احلداد، أخو أيب علي احلداد

  .ولد بعد عام أربع مئة

علي بن ميلة، وعلي بن عبدكويه، وأيب بكر بن أيب علي الذكواين، وعلي بن أمحد اخلرجاين، وأيب سعيد بن حسنويه، : ومسع من
  .وعدة

  .وحدث ببغداد بكتاب احللية أليب نعيم عنه ملا حج

بد الوهاب األمناطي، كان إماماً فاضالً، صحيح السماع، حمققاً يف األخذ، حدثنا عنه إمساعيل بن السمرقندي، وع: قال السمعاين
  .وابن ناصر، وأبو الفتح بن البطي، وغري واحد

وأرخ موته بعض األصبهانيني يف مجادى األوىل سنة ست ومثانني . ورد نعيه من أصبهان إىل بغداد يف ذي احلجة سنة مثان ومثانني
  .وأربع مئة

  .قل من رأيت مثله يف الثقة، كان يقابل، وال يثق بغريهكتبنا عنه، : سألت أبا عامر العبدري عن محد احلداد، فقال: قال السلفي

  .كان فاضالً جليالً عند أهل بلده، وكانت له مهابة: وقال أبو علي الصديف

حج محد احلداد، مث انصرف، فرتل باحلرمي، وحدث بكتاب احللية وغري : قرأت خبط أيب عامر حممد بن سعدون: وقال ابن النجار
  .وقاٍر وسكينة، يقظاً فطناً، ثقةً، حسن اخللق، رمحه اهللاذلك، مسعت منه، وكان ذا 

  سليمان بن إبراهيم

  .ابن حممد بن سليمان احلافظ العامل احملدث املفيد، أبو مسعود األصبهاين امللنجي

  .ولد يف رمضان سنة سبع وتسعني وثالث مئة

ن جولة األري، وأبا سعد أمحد بن حممد املاليين، وأبا سعيد ومسع أبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجلرجاين، وأبا بكر بن مردويه، واب
حممد بن علي النقاش، وأبا نعيم، وعدة، وببغداد أبا علي بن شاذان، وأبا بكر الربقاين، وأبا القاسم بن بشران، وابن طلحة املنقي، 

  .مسع منه أبو نعيم شيخه. وأبا القاسم احلريف، ونظرائهم، وكتب الكثري، ومجع وصنف

أبو بكر اخلطيب، وهو أكرب منه، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأمحد بن عمر الغازي، وهبة اهللا بن طاووس املقرئ، : وحدث عنه
وأبو سعد البغدادي، وحممد بن طاهر الطوسي، وشرف بن عبد املطلب احلسيين، وحممد بن عبد الواحد املغازيل، ورجاء بن حامد 
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  .سني األصبهاين، ومسعود بن احلسن الثقفي، وآخروناملعداين، وأبو جعفر حممد بن ح

كانت له معرفة باحلديث، مجع األبواب، وصنف التصانيف، وخرج على الصحيحني، سألت أبا سعد البغدادي عنه، : قال السمعاين
شؤم السائل أن يسأل من : ال بأس به، ووصفه بالرحلة واجلمع، والكثرة، كان ميلي علينا، فقال سائل يطلب، فقال سليمان: فقال

  .حافظٌ، وأبوه حافظ: وسألت إمساعيل احلافظ عنه، فقال. أصحاب احملابر

سليمان احلافظ له الرحلة والكثرة، ووالده إبراهيم يعرف بالفهم واحلفظ، ومها من أصحاب أيب : قال أبو عبد اهللا الدقاق يف رسالته
  . الكثرةنعيم، تكلم يف إتقان سليمان، واحلفظ هو اإلتقان، ال

  .شنع عليه أصحاب احلديث يف جزء ما كان له به مساع، وسكت أنا عنه: وقال أبو سعيد البغدادي

    

  .الرجل يف نفسه صدوق، وقد يهم، أو يترخص يف الرواية حبكم الثبت: قلت

أثبت اسم نفسه، وهو شيخ يف مساعه كالم، مسعت من ثقات أن له أخاً يسمى إمساعيل أكرب منه، فحك امسه، و: وقال حيىي بن منده
  .شره ال يتورع، حلان وقاح

  .تويف يف ذي القعدة سنة ست ومثانني، وله تسعون عاماً غري أشهر: قلت

أنبأنا املسلم بن عالن، أخربنا الكندي، أخربنا القزاز، أخربنا أبو بكر اخلطيب، أخربنا سليمان بن إبراهيم أبو مسعود، حدثنا حممد 
مد بن احلسني القطان، حدثنا إبراهيم بن احلارث، حدثنا حيىي بن أيب بكري، حدثنا زهري، حدثنا أبو إسحاق، بن إبراهيم، حدثنا حم

واهللا ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند موته ديناراً، وال : عن عمرو بن احلارث خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .ته البيضاء، وسالحه، وأرضاً جعلها صدقةدرمهاً، وال أمةً، وال شيئاً، إال بغل

وقد عاش . وأخربناه عالياً حممد بن حسن الفقيه، أخربتنا كرمية القرشية، عن حممد بن احلسن الصيدالين، أخربنا سليمان ذا
  .أخرجه البخاري عن إبراهيم، فوافقناه. الصيدالين بعد اخلطيب مئة سنة ومخس سنني

ومات معه محد احلداد، وابن زكري الدقاق، . ، فبني آل منده وأصحاب أيب نعيم عداوات وإحنوينبغي التوقف يف كالم حيىي
والشيخ أبو الفرج الشريازي، وعبد الواحد بن فهد العالف، وشيخ اإلسالم أبو احلسن اهلكاري، وأبو احلسن بن األخضر، وأبو 

 وهبة اهللا بن عبد الوارث الشريازي، ويعقوب الربزبيين املظفر موسى بن عمران األنصاري، ونصر بن احلسن التنكيت الشاشي،
  .احلنبلي

  أبو األصبغ

تفقه مبحمد بن عتاب، والزمه، ومسع من حامت األطرابلسي، وحيىي . العالمة أبو األصبغ عيسى بن عبد اهللا األسدي اجلياين املالكي
يف األحكام كتاباً حسناً، ورأس بسبتة، نوه به صاحبها بن زكريا القليعي، والقاضي ابن أسد الطليطلي، وابن ارفع رأسه، وصنف 

وأخذ عنه القاضي أبو حممد بن منصور، والقاضي إبراهيم بن أمحد النصري، وأبو حممد بن اجلوزي، وآخرون وويل . الربغواطي
  .قضاء غرناطة
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 عن قضاء غرناطة يف احملرم سنة يروي عن مكي القيسي، وأيب بكر بن الغراب، وابن الشماخ، وتويف مصروفاً: قال ابن بشكوال
  .ست ومثانني وأربع مئة، وله ثالث وسبعني سنة

  الحصري

األديب العالمة أبو احلسن علي بن عبد الغين، الفهري، القريواين احلصري، املقرئ، الضرير، من كبار الشعراء، وله تصانيف يف 
  .القراءات

. اتفق موته بطنجة سنة مثان ومثانني وأربع مئة. ئد، ونظمه عذب جزلوقد مدح امللوك، وأخذ جوائزهم، وله يف ابن عباد قصا

  : وكان املعتمد بن عباد بعث إليه مخس مئة دينار ليفد عليه، فكتب

  غيري لك الخير فاخصصه بذا الرائي  بركوب البحر أقطعه أمرتني

 المسيح أنا أمشي على الماء وال  أنت نوح فتنجيني سفينته ما

  ظهير الدين

مولده بقلعة كنكور، من أعمال مهذان، سنة سبع . لوزير العادل، ظهري الدين، أبو شجاع حممد بن احلسني بن حممد الروذراوريا
  .وثالثني وأربع مئة

تغري القائم على وزيره أيب نصر ابن جهري، فصرفه بأيب يعلى احلسني بن حممد، فخدم ولده أبو : قال حممد بن عبد امللك اهلمذاين
فعزل ابن جهري سنة ستني، ومات حينئذ أيب يعلى، فعوض أبو شجاع عن املال . هر ابن رضوان القائم بثالثني ألف دينارشجاع ص

بدار البساسريي، فباع منها بأضعاف ذلك املال، وتكسب، وتعاىن العقار، مث خدم ويل العهد املقتدي، وصار صاحب سره، فلما 
، فكاتب املقتدي يف إبعاده، فكتب املقتدي إىل النظام خبطه يعرفه مرتلة أيب شجاع استخلف، عظم أبو شجاع، فسمع نظام امللك

لديه، ويصف دينه وفضله، مث أمر أبا شجاع باملضي إىل أصبهان، وبعث يف خدمته خادمه خمتصاً، فخضع النظام، وعاد أليب شجاع 
زر أبا شجاع، وأقبلت سعادته، ومتكن من املقتدي بالود يف سنة مخس وسبعني، مث عزل املقتدي ابن جهري يف سنة ست، واستو

  .متكناً عجيباً، وعزت اخلالفة، وأمن الناس، وعمرت العراق، وكثرت املكاسب

أين أصحاب : وكان كثري التالوة والتهجد، ويكتب مصاحف، وجيلس للمظامل، فيغتص الديوان بالسادة والكرباء، وينادي احلجاب
  . عن احملبوس، وله يف عدله حكايات يف إنصاف الضعيف من األمرياحلوائج؟ فينصف املظلوم، ويؤدي

    

وخلعت عليه بنت السلطان ملكشاه حني تزوجت باملقتدي، فاستعفى من لبس احلرير، فنفذت له عمامة ودبيقية مبئتني وسبعني 
  .ديناراً، فلبسها

  .، فأمر حبملها إىل فقراء وأضراءإنه أمر ليلة بعمل قطائف، فلما أحضرت، تذكر نفوس مساكني تشتهيها: وقيل

  .أحصي ما أنفقه على يد كاتب له، فبلغ أزيد من مئة ألف دينار: وقيل

  .وكنت واحداً من عشرة يتولون صدقاته: قال الكاتب
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 يف استيفاء ولقد بالغ ابن النجار. وكان كامالً يف فنون، وله يد بيضاء يف البالغة والبيان، وكتابته طبقة عالية على طريقة ابن مقلة
  : وزر سبع سنني وسبعة أشهر، مث عزل بأمر السلطان ملكشاه للخليفة ملوجدٍة، فأنشد أبو شجاع. ترمجته

  وفارقها وليس له صديق  وليس له عدو توالها

 مث حج مث خرج إىل اجلمعة، فضجت العامة يدعون له، ويصافحونه، فألزم لذلك بأن ال خيرج من داره، فاختذ يف دهليزه مسجداً،
لعامه، ورجع، فمنع من دخول بغداد، وبعث إىل روذراور، فبقي فيها سنتني، مث حج بعد موت النظام والسلطان واخلليفة، ونزل 

املدينة وتزهد، فمات خادم، فأعطى اخلدام ذهباً، حىت جعل موضع اخلادم، فكان يكنس ويوقد، ولبس اخلام، وحفظ القرآن هناك، 
  .جلي أن يقرأ عليه ديوانه، فامتنع، وأنشده بعضهوطلب منه أبو علي الع

  .دفن بالبقيع يف نصف مجادى اآلخرة سنة مثان ومثانني وأربع مئة عن إحدى ومخسني سنة، رمحه اهللا تعاىل: قال أبو احلسن اهلمذاين

عظم ظهري الدين حممد بن وخلف من الولد الصاحب نظام الدين، فتويف بأصبهان سنة ثالث عشرة ومخس مئة، وهو والد الوزير امل
  .أيب منصور حسني بن الوزير أيب شجاع

وزر للمستظهر يف حياة أبيه، وكان أبوه قد حلق بالسلطان حممد بن ملكشاه، فتشفع السلطان يف الولد إىل املستظهر حىت استوزره، 
سترشد، فعزله، ومل يستخدم بعدها، فوزر، وسنه يومئذ سبع عشرة وستة أشهر، وناب عنه علي بن طراد الزينيب، مث استخلف امل

  .ولزم داره حنواً من مخسني سنة مرفهاً مكرماً، وكان كثري الصدقة

  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى وستني ومخس مئة

  الهمذاني

ؤرخ حممد الفرضي، املقرئ، الشافعي، نزيل بغداد، والد امل_ ويعرف باملقدسي _ العالمة أبو الفضل عبد امللك بن إبراهيم اهلمذاين 
  .بن عبد امللك، رأس يف الفرائض، فقيه صاحل، متأله، أريد على قضاء القضاة، فامتنع

عبد اهللا بن عبدان الفقيه، وأيب علي الشاموخي، : روى عن. ومسع يف سنة ثالث وثالثني بتستر. ولد سنة نيف عشرة وأربع مئة
  .وعدة

  .منسوب إىل االعتزال: وقال أمحد بن اآلبنوسي

  .وكان على طريقة السلف زاهداً ورعاً: كان عاملاً يف أصول الفقه والعربية والفرائض، وأكثر علمه الفقه، قال: فنون ابن عقيلويف 

  .معتزيل علقت عنه: وقال شجاع الذهلي

  .مل نعرف أنه اغتاب أحداً. كان حيفظ غريب احلديث أليب عبيد، وامل البن فارس: وقال ابنه

  . تسع ومثانني وأربع مئةتويف يف رمضان سنة

  أبو عامر األزدي

الشيخ اإلمام املسند القاضي أبو عامر، حممود بن القاسم ابن القاضي الكبري أيب منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن حسني 
هلروي، الشافعي، من كبار بن حممد بن مقاتل بن صبيح بن ربيع بن عبد امللك بن يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، األزدي، املهليب، ا
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  .حدث جبامع الترمذي عن عبد اجلبار اجلراحي. أئمة املذهب

وكانت إليه الرحلة من . شيخ عدمي النظري زهداً وصالحاً وعفة، مل يزل على ذلك من ابتداء عمره إىل انتهائه: قال أبو النضر الفامي
  .ولد سنة أربع مئة. األقطار، والقصد ألسانيده

لوال هذا اإلمام : كان شيخنا أبو عامر من أركان مذهب الشافعي راة، كان نظام امللك يقول: ر بن أيب علي اهلمذاينوقال أبو جعف
  .وكان يعتقد فيه اعتقاداً عظيماً، لكونه مل يقبل منه شيئاً قط. _يهددهم _ يف هذه البلدة، لكان لنا وهلم شأن 

وكان شيخ اإلسالم قد مسعه قدمياً . مل ختسر يف رحلتك إىل هراة:  إمساعيل، وقالوملا مسعت منه اجلامع، هنأين شيخ اإلسالم أبو
  .نازالً، مث مسعه من اجلراحي

روى عنه املؤمتن الساجي، وابن طاهر، وأبو نصر اليوناريت، وصاعد بن سيار، وزاهر بن طاهر، وأبو جعفر حممد بن أيب : قلت
  .، وأبو الفتح بصر بن سيار الباقي إىل سنة اثنتني وسبعني ومخس مئةعلي، وأبو الفتح عبد امللك الكروخي ااور

    

مسع من جده أيب منصور األزدي، وعبد اجلبار اجلراحي، وأيب عمر حممد . هو جليل القدر، كبري احملل، عامل فاضل: قال السمعاين
اجلارودي، وأيب معاذ بن عبس الزاغاين، وبكر ابن بن احلسني البسطامي، وأيب معاذ أمحد بن حممد الصرييف، واحلافظ أمحد بن حممد 

  .حممد املروروذي، ومجاعة

  .كان شيخ اإلسالم يزور أبا عامر ويعوده إذا مرض، ويتربك بدعائه: وقال أبو جعفر بن أيب علي

  .مات أبو عامر األزدي يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومثانني وأربع مئة: قال الفامي

  السمسار

أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم : حدث عن. و نصر عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن يوسف، األصبهاين السمسارالشيخ املعمر، أب
  .اجلرجاين، وعلي بن ميلة الفرضي، وأيب بكر بن أيب علي

  .شيخ ال بأس به: سئل عنه إمساعيل احلافظ، فقال. إمساعيل بن حممد احلافظ، وأبو طاهر السلفي: وعنه

  .نيف على التسعني، وهو آخر من حدث عن اجلرجاين موتاً: قلت. تويف يف احملرم سنة تسعني وأربع مئة: وقال السلفي

  البكري

أيب مروان بن حيان، وأيب بكر : حدث عن. العالمة املتفنن أبو عبيد، عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد البكري، نزيل قرطبة
  .رأساً يف اللغة وأيام الناساملصحفي، وأجاز له أبو عمر بن عبد الرب، وكان 

صنف يف أعالم النبوة، وعمل شرحاً ألمايل القايل، وكتاب اشتقاق األمساء، وكتاب معجم ما استعجم من البلدان واألماكن، 
  .حممد بن معمر املالقي، وحممد بن عبد العزيز بن اللخمي، وطائفة: حدث عنه. وكان من أوعية الفضائل. وكتاب النبات

  .بع ومثانني وأربع مئةتويف سنة س

  البكري القصاص
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أما البكري القصاص الكذاب، فهو أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن حممد البكري، طرقي مفتٍر، ال يستحيي من كثرة الكذب الذي 
  .شحن به جماميعه وتواليفه، هو أكذب من مسيلمة، أظنه كان يف هذا العصر

  نجيب بن ميمون

سكن والده هراة، ومسع ولده من أيب علي منصور . جلليل، مسند هراة، أبو سهل الواسطي، مث اهلرويابن سهل بن علي، الشافعي ا
بن عبد اهللا الذهلي، ورافع بن عصم الضيب، وحامت بن حممد اهلروي، وأمحد بن علي الشارعي، وحممد بن منصور احلوتكي، 

  .والقاضي حممد بن حممد األزدي، وعدة

  . وتسعني وثالث مئةمولده يف شعبان سنة اثنتني

ابن طاهر، ووجيه الشحامي، وأبو النضر الفامي، وعبيد اهللا بن محزة املوسوي، وأخوه علي بن محزة، واملطهر بن يعلى، : حدث عنه
وحممد بن املفضل الدهان، واجلنيد بن حممد القايين، وأبو الفتح نصر بن سيار، وعلي بن سهل الشاشي، وأمة اهللا بنت حممد 

  . وآخرونالعارف،

مات جنيب يف العشرين من رمضان سنة . ليس بقي من الدنيا من يروي عن أيب علي منصور سوى جنيب: قال أبو عبد اهللا الدقاق
  .مثان ومثانني وأربع مئة، وله ست وتسعني سنة وشهر، وروى شيئاً كثرياً

  طراد بن محمد

، نقيب النقباء، الكامل، أبو الفوارس بن أيب احلسن القرشي، ابن علي بن حسن بن حممد، الشيخ اإلمام األنبل، مسند العراق
  .اهلامشي، العباسي، الزينيب، البغدادي

ولد سنة مثان وتسعني، ومسع أبا نصر بن حسنون النرسي، وأبا احلسن بن رزقويه، وهالالً احلفار، وأبا احلسني بن بشران، واحلسني 
وأملى جمالس عدة، وخرج له العوايل املشهورة، وفضائل .  بن احلمامي، وطائفةبن برهان، وأبا الفرج بن املسلمة، وأبا احلسن

  .الصحابة

علي الوزير، وحممد، وابن ناصر، وعمر بن عبد اهللا احلريب، وأمحد بن املقرب، وحيىي بن ثابت، وشهدة الكاتبة، : حدث عنه ولداه
ن طاووس، وجتين الوهبانية، وأبو الكرام الشهرزوري، وعبد اهللا وكمال بنت أيب حممد بن السمرقندي، وعمها إمساعيل، وهبة اهللا ب

  .بن علي الطامذي األصبهاين، وخلق، آخرهم موتاً خطيب املوصل أبو الفضل الطوسي

ساد الدهر رتبة، وعلواً، وفضالً، ورأياً، وشهامةً، ويل نقابة البصرة، مث بغداد، ومتع بسمعه وبصره وقوته، وترسل : قال السمعاين
وقد أملى مبكة .  الديوان، فحدث بأصبهان، وكان حيضر جملس إمالئه مجيع أهل العلم، مل ير ببغداد مثل جمالسه بعد القطيعيعن

  .سنة تسع ومثانني وباملدينة، وأحلق الصغار بالكبار

  .كان أعلى أهل بغداد مرتلة عند اخلليفة: قال أبو علي بن سكرة

  .س، وكربائهم، ثقةً، ثبتاً، مل أحلقهكان حنفياً من جلة النا: وقال السلفي

  .مات يف سلخ شوال، سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، ودفن بداره حوالً، مث نقل: قلت
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وقد مر أخوه مسند بغداد أبو نصر الزينيب، وسيأيت أخوامها نور اهلدى احلسني، وأبو طالب محزة سنة بضع ومخس مئة، وأخوهم 
 حممد بن حممد الزينيب، ومواله أبو علي حممد بن وشاح الزينيب من كبار الرواة، وأخوهم السادس أبو متام_ هو األكرب _ اخلامس 

  .تويف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة: كتب عن اخلطيب، وقال. أبو منصور حممد بن حممد بن علي، يروي عن عيسى بن الوزير

  أبوهم محمد بن أبي تمام

ام علي بن أيب القاسم احلسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن حممد بن سليمان بن النقيب السيد أبو احلسن حممد بن أيب مت
  .عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم اإلمام ابن حممد بن علي بن حرب األمة عبد اهللا بن العباس اهلامشي

  . بكر بن شاذانويل نقابة بين هاشم بعد موت أبيه أيب متام، يف سنة أربع ومثانني وثالث مئة، ومسع من أيب

عاش إحدى وستني سنة، وتويف . وكان يلقب بنظام احلضرتني. أبو الفضل حممد بن عبد العزيز بن املهدي يف مشيخته: حدث عنه
  .يف ذي القعدة سنة سبع وعشرين وأربع مئة، ورثاه الشريف املرتضى

  ابن أبي حرب

ولد سنة مخس . حممد ابن عيسى اجلرجاين، مث النيسابوري التاجرالشيخ الثقة العابد، أبو القاسم الفضل بن أيب حرب أمحد بن 
  .ومسعه أبوه الكثري. وأربع مئة

فحدث عن محزة املهليب، وابن حممش، وأيب عبد الرمحن السلمي، وحيىي املزكي، وعبد الرمحن بن حممد السراج، وعلي بن حممد بن 
  .السقاء، وأيب بكر احلريي، وعدة

ي، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو عثمان العصائدي، وعبد اهللا بن الفراوي، وعمر بن أمحد الصفار، وعنه أمحد بن سعد العجل
  .وصدقة ابن حممد السياف، وأمحد بن قفرجل، ونصر بن نصر العكربي، وآخرون

اره منذ ثالثني سنة ما ترك أحداً يف جو: مسعت بعض جريان الفضل بن أيب حرب يقول: قال أبو نعيم عبيد اهللا بن أيب علي احلداد
  .أن ينام من قراءته وبكائه

ومنهم الشيخ اجلليل العامل أبو القاسم اجلرجاين التاجر الصدوق، صاحب مساع : وقال حممد بن أيب علي اهلمذاين احلافظ يف مشيخته
 أبو حرب، حامت وقته يف :كثري، ومسانيد جياد، وكان أجود الناس كفاً يف مواساة الفقراء، وكان والده يضرب به املثل، ويقال

  .السخاء

  .تويف أبو القاسم يف ثالث عشر رمضان سنة مثان ومثانني وأربع مئة

  .وكتب عنه احلفاظ رمحه اهللا. حدث خبراسان، والعراق، ومكة

  العباداني
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ن القاضي أيب عمر مسع م. الشيخ اجلليل املعمر مسند البصرة أبو طاهر جعفر بن حممد بن الفضل القرشي، العباداين، مث البصري
  .اهلامشي أجزاء من مسند علي بن إسحاق املادرائي، وشيئاً من إمالء أبو عمر اهلامشي

أبو غالب حممد بن احلسن املاوردي، وعلي بن عبد امللك الواعظ، وطلحة بن علي املالكي، وحممد بن طاهر املقدسي، : حدث عنه
  .ليخ البصري، وعبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي، وعدة، والسلفي باإلجازةوعبد اهللا بن علي الطامذي، وعبد اهللا بن عمر بن س

إن العباداين راوي سنن أيب داود عن اهلامشي، فقول مردود، فإن الطلبة ازدمحوا على أيب علي : فأما قول احملدث أبو نصر اليوناريت
وقد مات سنة تسع وسبعني، فلو كان . اين، وعدةالتستري، فارحتل إليه ابن طاهر، ومؤمتن الساجي، وحممد بن مرزوق الزعفر

مث ما علمنا أحداً روى السنن . العباداين مسع السنن، وبقي بعد التستري بضع عشرة، لكانت إليه الرحلة يف الكتاب أضعاف ذلك
  .عن العباداين، وال ادعى مساعها منه، فهذا شيء تفرد بذكره اليوناريت، وأظنه وهم

  . أبو طاهر العباداين رجل صاحل أمي:قال أبو علي بن سكرة

تويف العباداين يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعني وأربع : مسعت حيىي بن حممد النجراين يقول: وقال السلفي يف معجم أصبهان له
 القليل، مث قال فلعله مل يتخلف من أهل البلد إال. من أراد الصالة على ابن العباداين الزاهد، فليحضر: مئة، ونودي له يف البصرة

  .كتاب السنن أليب داود، يرويه عن أيب عمر اهلامشي: ومن مروياته: قال. كان يروي عن اهلامشي، وأيب احلسن النجاد: السلفي

  .مشى السلفي وراء قول اليوناريت: قلت

    

 حممد من البصرة، وحدثين عنه كتب إلينا جعفر بن: أخربنا عبد املؤمن بن خلف احلافظ، أخربنا ابن رواح، أخربنا السلفي قال
شجاع الكناين، أخربنا أبو عمر اهلامشي، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا علي ابن حرب، حدثنا ابن إدريس، عن األعمش، عن 

إين ألخرب مبكانكم، فما مينعين أن أخرج إليكم إال كراهية أن أملكم، إن رسول اهللا صلى اهللا : كان ابن مسعود يقول: شقيق قال
  .ه وسلم كان يتخولنا باملوعظة كراهية السآمة عليناعلي

الفقيه أبو القاسم أمحد بن القاضي أيب الوليد الباجي األصويل: منهم. ومات معه يف سنة ثالث خلق.  

 بن ولغوي الوقت سلمان بن عبد اهللا. وأبو عبد اهللا بن طلحة النعايل مسند العراق. والفقيه أبو بكر أمحد بن عمر البيع اهلمذاين
  .وعبد اهللا بن جابر بن ياسني احلنبلي. الفيت النهرواين

وأبو الفضل عبد . واملقرئ عبد القاهر بن عبد السالم العباسي صاحب الكارزيين. وأبو سعد عبد اجلليل بن حممد الساوي السفار
  .الكرمي بن املؤمل الكفرطايب البزاز

ن فخر الدولة ابن جهري، وشيخ الطب مؤلف املنهاج أبو علي حيىي بن عيسى بن والوزير ابن الوزير عميد الدولة أبو منصور حممد ب
وفقيه ما وراء النهر أبو اليسر حممد بن حممد بن حسني ابن احملدث عبد الكرمي بن موسى بن جماهد البزدوي . جزلة البغدادي

  .النسفي، ويلقب بالقاضي الصدر عن نيف وسبعني سنة

  هبة اهللا بن عبد الرزاق
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 حممد بن عبد اهللا بن الليث، الشيخ اجلليل املعمر، أَبو احلسن األنصاري األوسي األشهلي، مث السعدي البغدادي، من ذرية سعد ابن
  .بن معاذ الذي اهتز العرش ملوته

يز مسع جزء احلفار من صاحبه هالل بن حممد بن جعفر، ومسع من أيب احلسني بن بشران، وأيب الفضل عبد الواحد بن عبد العز
  .وكان آخر أصحاب التميمي. التميمي

أبو القاسم بن السمرقندي، وأبو الربكات بن األمناطي، وعبد اخلالق اليوسفي، وعبد الرمحن بن أمحد الطوسي، مث : حدث عنه
  .املوصلي، وحممد بن عبد اهللا بن العباس احلراين، وآخرون، وأجاز للحافظ السلفي، وما تنبه له أن عنده جزء احلفار

  .إن الشريف هبة اهللا األنصاري كان يأخذ على جزء احلفار ديناراً صحيحاً: مسعت بعض مشاخيي يقول: ال أبو سعد السمعاينق

ولد سنة اثنتني وأربع مئة، ومات يف احلادي والعشرين من ربيع اآلخر سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، وكان من ذوي : قلت
  .اهليآت، ومن قراء املواكب، صحيح السماع

طراد الزينيب، وأبو العباس أمحد بن عبد الغفار بن أشته، وأبو العباس أمحد بن إبراهيم الرازي بن اخلطاب، وأبو العباس : وفيها مات
أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن بشرويه، واحلسن بن أمحد السمرقندي احلافظ، وسهل بن بشر اإلسفراييين، وعبد الرزاق بن حسان 

  .وعبد الواحد بن علوان الشيباين، وأبو سعد حممد بن احلسني احلرمي راة، ومكي بن منصور السالر الكرجيبن سعيد املنيعي، 

  ابن البطر

  .الشيخ املقرئ الفاضل، مسند العراق، أبو اخلطاب نصر بن أمحد ابن عبد اهللا بن البطر البغدادي البزاز القارئ

أيب حممد عبد اهللا ابن عبيد اهللا بن البيع، وعمر بن أمحد العكربي، وأيب احلسني ولد سنة مثان وتسعني وثالث مئة، ومسعه أخوه من 
  .بن بشران، وأيب احلسن بن رزقويه، وأيب بكر املنقي، ومكي احلريري، وتفرد يف زمانه، وارحتل احملدثون إليه

 بن األمناطي، وسعد اخلري األندلسي، أبو علي بن سكرة، وأبو بكر األنصاري، وإمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب: حدث عنه
وأبو بكر بن العريب، وحممود الزخمشري املعتزيل، وابن ناصر، وعبد اخلالق اليوسفي، وابن البطي، وأمحد بن عبد الغين الباجسرائي، 

 بن علي الطامذي، وحممد ابن حممد بن السكن، وخزيفة ابن اهلاطرا، وعبد الواحد بن احلسني البارزي، وأمحد بن املقرب، وعبد اهللا
  .واملبارك بن حممد البادرائي، وأبو طاهر السلفي، وشهدة، وخطيب املوصل، وخلق

  .شيخ مستور ثقة: قال ابن سكرة

كان قريب : سألت شجاعاً الذهلي عن ابن البطر، فقال: وأخربنا احلسن بن علي، أخربنا جعفر اهلمداين، أخربنا أبو طاهر السلفي
ما عرفنا مما ذكرت شيئاً، وما قرئ عليه شيء يشك فيه، ومساعاته كالشمس : واية، فراجعته يف ذلك، وقلتاحلال، ليناً يف الر

هو لعمري كما ذكرت، غري أين وجدت يف بعض ما كان له به نسخة، مساعاً يشهد القلب ببطالنه، ومل حيمل عنه : وضوحاً، فقال
  .من ذلك شيء

    

العبد ابن :  ابن البطر على دواليب البقر، مشرفاً على علوفام، فكتب إىل اخلليفة املستظهر باهللاكان: قال أبو املظفر يف مرآة الزمان
  .البقر املشرف على البطر، فضحك اخلليفة من تغليفه
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قد وصلت : دخلت بغداد يف الرابع والعشرين من شوال، فبادرت إىل ابن البطر، فدخلت عليه، وكان عسراً، فقلت: قال السلفي
فاعتذرت بالدماميل، ! أبصر ذا الكلب: اقرأ، ونطق بالراء غيناً، فقرأت متكئاً من دماميل يب، فقال: صبهان ألجلك، فقالمن أ

  .وبكيت من كالمه، وقرأت سبعةً وعشرين حديثاً، وقمت، مث ترددت إليه، فقرأت عليه مخسةً وعشرين جزءاً، ومل يكن بذاك

 الغربة عند املشرعة مما يلي البدرية، وعمر حىت صارت إليه الرحلة من األطراف، وتكاثر كان ابن البطر يسكن باب: قال السمعاين
  .هو آخر من حدث عن ابن البيع، وابن رزقويه، وابن بشران. عليه الطلبة، وكان صاحلاً صدوقاً، صحيح السماع

  .نةمات يف سادس عشر شهر ربيع األول، سنة أربع وتسعني وأربع مئة، وله ست وتسعون س

  .أخربنا ابن رواج، أخربنا السلفي، أخربنا ابن البطر: أخربنا جبزء فيه حديث اإلفك لآلجري الطواشي بالل املغيثي، قال

  .وقد روى هذا اجلزء أبو الفتح بن شاتيل عن ابن البطر، وذلك وهم من بعض الطلبة، مل يدرك ابن شاتيل ذلك، واهللا أعلم

  البزدوي

 العالمة شيخ احلنفية بعد أخيه الكبري، أبو اليسر حممد بن حممد بن احلسني بن احملدث عبد الكرمي بن ويلقب بالقاضي الصدر، هو
  .قلعة حصينة: وبزدة. موسى بن جماهد النسفي

كان أبو اليسر إمام األئمة على اإلطالق، واملوفود إليه من اآلفاق، مأل الكون بتصانيفه يف األصول : قال عمر بن حممد يف القند
  .الفروع، وويل قضاء مسرقند، أملى احلديث مدةو

  .مولده سنة إحدى وعشرين: وقال ابن السمعاين. تويف ببخارى يف تاسع رجب سنة ثالث وتسعني

. وحدثنا عنه عثمان بن علي البيكندي، وأمحد بن نصر البخاري، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو رجاء حممد بن حممد، وآخرون

  .ما مسى شيوخه: قلت

  ابن شغبة

اإلمام احملدث، العامل الثقة، القدوة العابد، شيخ البصرة، أبو القاسم عبد امللك بن علي بن خلف بن حممد بن النضر بن شغبة 
  .األنصاري البصري، وجده فرد مستفاد مع شعبة

  .القاضي أيب عمر اهلامشي، واحلسن بن بشار السابوري، ويوسف بن غسان، وطائفة: حدث عن

أبو علي بن سكرة، وأبو نصر الغازي، وأبو نصر بن ماكوال، وجابر بن حممد، وعبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي، وأبو : حدث عنه
أدركته : وقال ابن سكرة. شيخ حافظ متقن ثقة مكثر، حضر ابن ماكوال جملس إمالئه: قال السمعاين. غالب املاوردي، وآخرون

رزق الشهادة يف آخر . دفته يدعو ويبكي بعد الصبح، فقرأت عليه شيئاً من احلديثوقد ترك كل شيء، وأقبل على العبادة، صا
  .عمره، وكان عنده مجلة من سنن أيب داود، عن أيب عمر اهلامشي

  .مل يقع يل شيء من عواليه. قتل يف سنة أربع ومثانني وأربع مئة، وهو يف عشر التسعني: قلت

يل، أخربنا حممد بن إمساعيل الطرسوسي، وأنبأنا ابن أيب اخلري، عن الطرسوسي، أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا يوسف بن خل
حدثنا حيىي بن عبد الوهاب احلافظ، سنة مخس ومخس مئة إمالًء، أخربنا عبد امللك بن شغبة البصري ا، أخربنا أمحد بن حممد بن 
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 حنبل، حدثنا زهري بن أيب زهري، حدثنا خلف بن الوليد، أيب مسلم إمالًء، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عبد العزيز ابن عمر، عن صاحل بن كيسان، عن عبادة بن الصامت قال

غريب، ". مه مين متقبالًاللهم سلمين لرمضان، وسلم رمضان يل، وتسل: "وسلم يعلمنا هؤالء الكلمات، إذا جاء رمضان، يقول
  .ورواه أبو زرعة الرازي عن خلف بن الوليد، وتفرد به خلف

  أبو الفرج الحنبلي

اإلمام القدوة، شيخ اإلسالم، أبو الفرج عبد الواحد بن حممد بن علي بن أمحد األنصاري، الشريازي األصل، احلراين املولد، 
  . يف العراق باملقدسي، من كبار أئمة اإلسالمالدمشقي املقر، الفقيه احلنبلي الواعظ، وكان يعرف

أيب احلسن بن السمسار، وشيخ اإلسالم أيب عثمان الصابوين، وعبد الرزاق بن الفضل الكالعي، وطائفٍة بدمشق بعد : مسع من
  .الثالثني وأربع مئة

محد بأعمال بيت املقدس، وصنف وارحتل إىل بغداد، فالزم القاضي أبا يعلى بن الفراء، وتفقه به، ودرس ووعظ، وبث مذهب أ
  .التصانيف

    

صحب والدي من سنة نيف وأربعني وأربع مئة، وتردد إليه سنني عديدة، ونسخ : قال أبو احلسني بن الفراء يف طبقات احلنابلة
مع وكانت له كرامات ظاهرة، ووقعات : قال. واستنسخ مصنفاته، وسافر إىل الرحبة والشام، وحصل له األتباع والغلمان

  .األشاعرة، وظهر عليهم باحلجة يف جملس السالطني بالشام

إنه اجتمع باخلضر عليه السالم مرتني، وكان يتكلم يف عدة أوقات على اخلواطر، كما كان يتكلم ببغداد أبو احلسن : ويقال: قال
صراً العتقادنا، متجرداً يف نشره، وله وكان نا: إىل أن قال. بن القزويين الزاهد، وكان امللك تتش يعظمه، ألنه مت له مكاشفة معه

  .تصانيف يف الفقه والوعظ واألصول

وهو والد اإلمام . تويف يف ذي احلجة سنة ست ومثانني وأربع مئة، ودفن مبقربة باب الصغري، وقربه مشهور يزار، ويدعى عنده: قلت
رسة احلنبلية اليت وراء جامع دمشق حبذاء الرواحية، الرئيس شرف اإلسالم عبد الوهاب بن أيب الفرج احلنبلي الدمشقي، واقف املد

وشرف اإلسالم هذا هو جد اإلمام .وكان صدراً معظماً يرسل عن صاحب دمشق إىل اخلالفة، وتويف سنة نيف وأربعني ومخس مئة
  : املفيت شيخ احلنابلة

  ناصح الدين

مسع ببغداد من .  مولده يف سنة أربع ومخسني ومخس مئةعبد الرمحن بن جنم بن عبد الوهاب بن احلنبلي الدمشقي الواعظ، الذي
ووعظ مبصر، ودرس، .عبد احلق اليوسفي، وشهدة الكاتبة، ومجاعة، وبأصبهان من أيب العباس الترك، واحلافظ أيب موسى، وطائفة

  .وصنف، وكان مدرساً مبدرسة جده

 ابن الواسطي، وابن بطيخ، والشهاب بن مسرف، وآخر من روى لنا عنه ابن مؤمن، والعز بن العماد، وابن حازم، وأبو عبد اهللا
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  .حدث عنه املعمر أبو بكر بن عبد الدائم

مات الناصح أبو الفرج بن أيب العالء بن احلنبلي يف ثالث احملرم، سنة أربع وثالثني وست مئة، وله مثانون سنة، وله أقارب وذرية 
  .علماء

  ملكشاه

  .تح ملكشاه بن السلطان ألب أرسالن حممد بن جغريبك السلجوقي التركيالسلطان الكبري جالل الدولة أبو الف

متلك بعد أبيه، ودبر دولته النظام الوزير بوصيٍة من ألب أرسالن إليه، يف سنة مخٍس وستني، فخرج عليه عمه ملك كرمان قاروت، 
وين، وأحضر خريطةً فيها كتبهم، فناوهلا لنظام أمراؤك كاتب: فالتقوا بقرب مهذان، فانكسر مجعه، وأيت بعمه أسرياً، فوخبه، فقال

امللك ليقرأها، فرماها يف منقل ناٍر، ففرح األمراء، وبذلوا الطاعة، وخنق عمه، مث متلك من املدائن ما مل ميلكه سلطان، فمن ذلك 
تملك من كاشغر إىل القدس طوالً، مدائن ما وراء النهر، وبالد اهلياطلة، وباب األبواب، وبالد الروم، واجلزيرة وكثري من الشام، ف

ومن أطراف قسطنطينية إىل بالد اخلزر، وحبر اهلند عرضاً، وكان حسن السرية، هلجاً بالصيد واللهو، مغرى بالعمائر، وحفر األار، 
  . خلكانهكذا نقل ابن. وتشييد القناطر، واألسوار، وعمر ببغداد جامعاً كبرياً، وأبطل املكوس واخلفارات يف مجيع بالده

إين : إنه ضبط ما اصطاده بيده، فبلغ عشرة آالف وحٍش، فتصدق بعشرة آالف ديناراً، وقال: وصنع بطريق مكة مصانع، يقال: قال
  .خائف من إزهاق األرواح لغري مأكلٍة

وقف يتأمل احلجاج، شيع مرة ركب العراق إىل العذيب، فصاد شيئاً كثرياً، فبىن هناك منارة القرون من حوافر الوحش وقروا، و
العبد العاصي : بلغوا سالمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقولوا: فرق ونزل وسجد، وعفر وجهه وبكى، وقال بالعجمية

يا نيب اهللا، لو كنت ممن يصلح لتلك احلضرة املقدسة، كنت يف الصحبة، فضج الناس وبكوا، ودعوا : اآلبق أبو الفتح خيدم ويقول
  .له

ت الطرق يف دولته، واحنلت األسعار، وتزوج اخلليفة املقتدي بابنته بسفارة شيخ الشافعية أيب إسحاق، وكان عرسها يف سنة وأمن
  .مثانني، وعملت دعوة جليش السلطان ما مسع مبثلها أبداً، فمما دخل فيها أربعون ألف منا سكراً، فولدت له جعفراً

    

 حلب، ومل يكن للمقتدي معه غري االسم، مث قدمها ثالثاً عليالً، وكان املقتدي قد فوض العهد وقدم ملكشاه بغداد مرتني، وقدم إىل
إىل ابنه املستظهر، فألزمه ملكشاه بعزله، فشق على املقتدي، وحار، مث طلب املهلة عشرة أيام ليتجهز، فصام وطوى، وجلس على 

سم يف خالٍل : ال سنة مخٍس ومثانني عن تسٍع وثالثني سنة، فقيلالتراب، وتضرع إىل ربه، فقوي بالسلطان املرض، ومات يف شو
ختلل به، وكان وزيره النظام قد قتل من أيام، ومل يشهد السلطان كبري أحد، وال عمل له عزاء، ونقل تابوته إىل أصبهان، فدفن يف 

  .مدرسٍة عظيمة

ده من بعده زماناً، وكان آخرهم موتاً ابنه سنجر صاحب وقد تزوج املستظهر باهللا خباتون بنته األخرى، وتنازع يف امللك أوال
 إىل ما وراء النهر، 482عرب يف سنة . وكان ملكشاه كثري اجليوش، خفيف الركاب. خراسان، عاش بعد أبيه أقل من سبعني سنة

  .ىل ِخدمتهفسار إىل خبارى، ومسرقند، فتملكها، مث سار يف بالد الترك إىل كاشغر، فأذعن صاحبها بطاعته، ونزل إ
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كان من أحسن الناس صورةً ومعىن، خطب له من حدود الصني إىل آخر الشام، ومن مملكة الروم إىل اليمن، : قال املؤيد يف تارخيه
  .وقصد حلب، فافتتحها، ودانت له الدنيا

  المعتمد بن عباد

رو، عباد بن الظافر باهللا أيب القاسم، قاضي صاحب األندلس، املعتمد على اهللا أبو القاسم حممد بن امللك املعتضد باهللا أيب عم
  .إشبيلية، مث ملكها، حممد بن إمساعيل بن قريش اللخمي

  .هو من ذرية النعمان بن املنذر صاحب احلرية: قيل

، مث حكم املعتمد على املدينتني قرطبة وإشبيلية، وأصلهم من الشام من بلد العريش، فدخل أبو الوليد إمساعيل بن قريش إىل األندلس
برع القاضي يف الفقه،وويل القضاء، مث متلك مدةً، وقام من بعده ابنه املعتضد، فساس اململكة بإشبيلية، وبايعوه بامللك يف سنة ثالث 

  .وكان شهماً، صارماً، داهية، ذبح مجاعةً من أعوان أبيه، وصادرهم، وعال شأنه، ودانت له األمم. وثالثني وأربع مئة

وعممها برؤوس كباٍر وملوٍك، وكانوا يشبهونه باملنصور العباسي، ورام ابنه إمساعيل اغتياله، فأخذه، وضرب غرز خشباً يف قصره، 
  .عنقه، وعهد إىل ابنه املعتمد

ومن جربوته وعتوه أنه أخذ ماالً ألعمى، فهج وجاور مبكة، فبلغ املعتضد أنه يدعو . مسه طاغية الفرنج يف ثوٍب فاخر، أهداه له: قيل
مث وضع ! يظلمين بإشبيلية، ويصلين هنا؟: فندب رجالً أعطاه مجلة دنانري مطليةً بسم، فسار إىل مكة، وأوصله الذهب، فقالعليه، 

  .منها ديناراً يف فمه كعادة األضراء، فمات من الغد

  .وهرب منه مؤذن إىل طليطلة، فبقي يدعو عليه يف السحر، فنفذ من جاءه برأسه

لليل معه غالم، وسار خمموراً، حىت واىف قرمونه، وصاحبها إسحاق الربزال، وبينهما حروب، وكان وقد سكر ليلةً، وخرج يف ا
: يشرب أيضاً يف مجاعة، فاستأذن املعتضد، ودخل، فزاد تعجبهم، فسلم وأكل، وأل من سكره، وسقط يف يده، لكنه جتلد، مث قال

ني، واهللا لو أنفقتم ملك األندلس عليه ما قدرمت، فقال معاذ بن أيب هذا كبش مس: أريد أن أنام، ففرشوا له، فتناوم، فقال بعضهم
أين : كال، رجل قصدنا، ونزل بنا مستأمناً، ال تتحدث عنا القبائل أنا قتلنا ضيفنا، مث انتبه وقام، فقبلوا رأسه، وقال للحاجب: قرة

اٍل وأفراٍس وخدٍم، وأخذ معه غلمام لقبض ذلك، هاتوا دواة، فكتب لكل منهم خبلعٍة وم: قال. بني أهلك وإخوانك: حنن؟ قال
لكن أساء كل اإلساءة؛ طلبهم بعد أشهٍر لوليمة، فأتاه ستون منهم، فأكرمهم، وأنزهلم محاماً، وطينه . وركب، فمشوا يف خدمته

بل أقيم : ، قالمل ترع، حضرت آجاهلم، ولوالك، لقتلوين، فإن أردت أن أقامسك ملكي، فعلت: عليهم سوى معاذ، وقال ملعاذ
  .عندك، وإال بأي وجه أرجع، وقد قتلت سادات بين برزال، فصريه من كبار قواده، وكان من كبار قواد املعتمد

وحكى عبد الواحد بن علي يف تارخيه أن املعتضد ادعى أنه وقع إليه املؤيد باهللا هشام بن احلكم املرواين، فخطب له مدة باخلالفة، 
فاملؤيد عندي، : احليلة اضطراب أهل إشبيلية عليه؛ أنفوا من بقائهم بال خليفة، وبلغه أم يتطلبون أموياً، فقالومحله على تدبري هذه 

وشهد له مجاعة بذلك، وأنه كاحلاجب له، وأمر بالدعاء له يف اجلمع، ودام إىل أن نعاه للناس سنة مخٍس ومخسني وأربع مئة، وادعى 
  .ان، واملؤيد هلك سنة نيٍف وأربع مئة، ولو كان بقي إىل هذا الوقت، لكان ابن مئة سنة وسنةوهذا هذي. أنه عهد إليه باخلالفة
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وخلفه املعتمد صاحب الترمجة، فكان فارساً شجاعاً، عاملاً أديباً، ذكياً شاعراً، حمسناً . هلك املعتضد سنة أربع وستني، وأربع مئة
  .ن أندى امللوك راحةً، وأرحبهم ساحةً، كان بابه حمط الرحال، وكعبة اآلمالكا. جواداً ممدحاً، كبري الشأن، خرياً من أبيه

ملك املعتمد من مسورات البالد مئيت مسور، وولد له مئة وثالثة وسبعون ولداً، وكان ملطبخه : قال أبو بكر حممد بن اللبانة الشاعر
  .يف اليوم مثانية قناطري حلم، وكتابه مثانية عشر

ن األذفونش قد قوي أمره، وكانت امللوك باألندلس يصاحلونه، وحيملون إليه ضرائب، وأخذ طليطلة يف سنة كا: قال ابن خلكان
مثاٍن وسبعني بعد حصاٍر شديد، من القادر بن ذي النون، فكان ذلك أول وهٍن دخل من الفرنج على املسلمني، وكان املعتمد يؤدي 

ب منه أن يسلم حصوناً، فضرب الرسول، وقتل من معه، فتحرك اللعني، واجتمع إليه، فلما متكن، مل يقبل الضريبة، ودده، وطل
العلماء، واتفقوا على أن يكاتبوا األمري أبا يعقوب بن تاشفني صاحب مراكش لينجدهم، فعرب ابن تاشفني جبيوشه إىل اجلزيرة، مث 

ف فارس، وكتب إىل ابن تاشفني يتهدده، فكتب يف اجتمع باملعتمد، وأقبلت املطوعة من النواحي، وركب األذفونش يف أربعني أل
مث التقى اجلمعان، واصطدم اجلبالن بالزالقة من أرض بطليوس، فازم الكلب، واستؤصل مجعه، . الذي يكون ستراه: ظهر كتابه

ملسلمون ما ال وقل من جنا، يف رمضان سنة تسٍع وسبعني، وجرح املعتمد يف بدنه ووجهه، وشهد له بالشجاعة واإلقدام، وغنم ا
  .وغدا ابن تاشفني. يوصف

مث عرب يف العام اآليت، وتلقاه املعتمد، وحاصرا حصناً للفرنج، وترجل ابن تاشفني، فمر بغرناطة، فأخرج إليه صاحبها ابن بلكني 
ن له أمراؤه تقادم وهدايا، وتلقاه، فغدر به، واستوىل على قصره، ورجع إىل مراكش، وقد ره حسن األندلس وبساتينها، وحس

  .أخذها، ووحشوا قلبه على املعتمد

وجال ابن تاشفني يف : ، فأخرج منها ابن عكاشة، إىل أن قال471غلب املعتمد على قرطبة يف سنة : قال عبد الواحد بن علي
ملرابطني يقيمون حنن أضيافه وحتت أمره، مث قرر ابن تاشفني خلقاً من ا: األندلس يتفرج، مضمراً أشياء، معظماً للمعتمد، ويقول

باألندلس، وأحب األندلسيون ابن تاشفني، ودعوا له، وجعل عندهم بلجني قرابته، وقرر معه أموراً، فهاجت الفتنة باألندلس يف سنة 
ثالٍث ومثانني، وزحف املرابطون، فحاصروا حصوناً للمعتمد، وأخذوا بعضها، وقتلوا ولده املأمون يف سنة أربع، فاستحكمت 

ويف . لت مراجل الفتنة، مث حاصروا إشبيلية أشد حصار، وظهر من بأس املعتمد وتراميه على االستشهاد ما مل يسمع مبثلهاإلحنة، وغ
  .رجب سنة أربع، هجم املرابطون على البلد، وشنوا الغارات، وخرج الناس عرايا، وأسروا املعتمد

درقٍة، وبيده سيفه، فرماه فارس حبربة أصاب الغاللة، وضرب الفارس برز املعتمد من قصره يف غاللٍة بال درٍع وال : قال عبد الواحد
مث وقت العصر، كرت الرببر، وظهروا على البلد من واديه، ورموا فيه النار، فانقطع العمل، واتسع اخلرق . فتله، فولت املرابطون

ت قصور املعتمد، وأكره على أن كتب إىل ولديه على الراقع بقدوم سري ابن أخي السلطان، ومل يترك الرببر ألهل البلد شيئاً، وب
أن يسلما احلصنني، وإال قتلت، فدمي رهن على ذلك، ومها املعتد، والراضي، وكانا يف رندة ومارتلة، فرتال بأمان ومواثيق كاذبة، 

عامني وزيادة، يف قلة وذل، فقتلوا املعتد، وقتلوا الراضي غيلة، ومضوا باملعتمد وآله إىل طنجة بعد أن أفقروهم، مث سجن بأغمات 
  : فقال

 الحديد وثقل القيود بذل  من ظل عز البنود تبدلت
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  وعضباً رقيقاً صقيل الحديد  حديدي سناناً ذليقاً وكان

 بساقي عض األسود يعض  صار ذاك وذا أدهما وقد

  :  رثٍة، فصدعن قلبه، فقالإن بنات املعتمد أتينه يف عيد، وكن يغزلن باألجرة يف أغمات، فرآهن يف أطماٍر: قيل

 العيد في أغمات مأسورا فساءك  فيما مضى كنت باألعياد مسرورا

 يغزلن للناس ما يملكن قطميرا  بناتك في األطمار جائعة ترى

 أبصارهن حسيرات مكاسيرا  نحوك للتسليم خاشعة برزن

 لم تطأ مسكاً وكافورا كأنها  في الطين واألقدام حافية يطأن

  : قصيدةوله من 

  أن ال تحصنني الدروع  قد رمت يوم نزالهم

    

 عن الحشا شيء دفوع ص  ليس سوى القمي وبرزت

 بهواي ذلي والخشوع  تأخر لم يكن أجلي

  ل وكان في أملي رجوعي  ما سرت قط إلى القتا

  : _ووفد ا إىل السجن _ والبن اللبانة 

 ليك مختماأفض بها مسكاً ع  رياحين السالم فإنما تنشق

 في نعمى فقد كنت منعما بأنك  لي مجازاً أن عدمت حقيقةً وقل

 فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما  في عصٍر مضى لك مشرقاً أفكر

 شمساً كيف أطلع أنجما كسوفك  من أفق المجرة إذ رأى وأعجب

 وسيفٌ أطال الضرب حتى تثلما  سعت للطعن حتى تقصدت قناةٌ

 صوب الغمامة إذ هما وأبنائه  مٍدآل عباٍد وال كمح بكى

 عدمناهم سرينا على عمى فلما  كنا به نحمد السرى صباحهم

  فقد أجدب المرعى وقد أقفر الحمى  وكنا رعينا العز حول حماهم

 سدى الغيث فيها وألحما مناسيج  ألبست أيدي الليالي محلهم وقد

واقفة الدمىسوى األدم يمشي حول   خلت من ساكنيها فما بها قصور  

 بها الوفد جمعاً والخميس عرمرما  لم يكن فيها أنيس وال التقى كأن

 ولهي أبكي عليك متمما ومن  وقد فارقت ملكك مالكاً فكنت
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 وإياها سواراً ومعصما خلقت  علي األرض حتى كأنني تضيق

 للباكين رسمي موسما سأجعل  على رسمي مقيم فإن أمت وإني

 وناح الرعد باسمك معلما عليك  يح شقت جيوبهاالحيا والر بكاك

 وقامت أنجم الليل مأتما حداداً  ثوب البرق واكتست الضحى ومزق

 أظهرت شمس الظهيرة مبسما وال  حل بدر التم بعدك دارةً وال

 من آوى المسيح ابن مريما ويؤويك  من نجى من الجب يوسفاً سينجيك

فرددا عليه لعلمي حباله، وأنه ما ترك : قال. عطاه تفضيلة وعشرين ديناراً، وأبياتاً يعتذر فيهافلما أنشده إياها، وأراد اخلروج، أ
  .عنده شيئاً

وقد مسى ابن اللبانة بين . مولده كان يف سنة إحدى وثالثني وأربع مئة، ومات يف شوال سنة مثان ومثانني وأربع مئة: قال ابن خلكان
افتقروا باملرة، وتعلموا صنائع، وكذلك : قلت. حنواً من ثالثني نفساً، وعد له أربعاً وثالثني بنتاًاملعتمد بأمسائهم وألقام، فعد 

  .الدهر، نسأل اهللا املغفرة

  ابن المرابط

اإلمام مفيت مدينة املرية وقاضيها أبو عبد اهللا حممد بن خلف بن سعيد بن وهب األندلسي املريي، ابن املرابط صاحب شرح صحيح 
  . أجاز له أبو عمر الطلمنكي، وأبو عمرو الداين.البخاري

ومسع من أيب القاسم املهلب، وأيب الوليد بن ميقل، وارحتل إليه الطلبة، وأخذ عنه أبو عبد اهللا بن عيسى التميمي، وأبو علي بن 
  .سكرة، وأبو حممد بن أيب جعفر السبيت، وآخرون

  . من كبار املالكية.تويف يف شوال سنة مخس ومثانني وأربع مئة، وقد شاخ

  الهكاري

الشيخ العامل الزاهد، شيخ اإلسالم، أبو احلسن علي بن أمحد بن يوسف بن جعفر بن عرفة بن مأمون بن املؤمل بن القاسم بن الوليد 
  .ابن عتبة بن أيب سفيان بن حرب بن أمية األموي، السفياين، اهلكاري

  .سقط من نسبه خالد بني الوليد والقاسم: وقيل

تفرد بطاعة اهللا يف اجلبال، وابتىن أربطةً ومواضع يأوي إليها الفقراء واملنقطعون، وكان كثري العبادة، حسن الزهادة، :  السمعاينقال
  .مقبوالً، وقوراً

رحل ومسع مبصر من أيب عبد اهللا بن نظيف الفراء، وببغداد من عبد امللك بن بشران، وبالرملة من ابن الترمجان، ومبكة من أيب 
  .حدثنا عنه حيىي بن عطاف، وعبد الرمحن بن احلسن الفارسي، وحسن بن أيب علي املقرئ، ومجاعة. حلسن بن صخرا

  .ما رأيت مثل شيخ اإلسالم اهلكاري زهداً وفضالً: وقال عبد الغفار الكرجي
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  .قدم علينا، وكان صاحب صالٍة، وعبادٍة واجتهاٍد، من كرباء الصوفية: وقال حيىي بن منده

  .مل يكن موثقاً يف روايته:  ابن عساكروقال

  .مات يف أول احملرم سنة ست ومثانني وأربع مئة باهلكارية، وهي جبال فوق املوصل: وقال ابن ناصر

  .عاش سبعاً وسبعني سنة، وله تواليف، وعنايةٌ باألثر، رمحه اهللا: قلت

  العميري

    

  . بن علي بن حممد بن عمري بن حممد بن عمري العمريي اهلرويالشيخ اإلمام القدوة الزاهد القانت، أبو عبد اهللا حممد

  .ولد سنة مثان وتسعني وثالث مئة

مسع من أباه عن أَبو العباس بن الفضل النضروي، ومسع علي بن أيب طالب اخلوارزمي، وعلي . وأول ما مسع يف سنة سبع وأربع مئة
 بن حممد الشعراين، وعدة راة، والقاضي أبا بكر احلريي بنيسابور، بن جعفر القهندزي، وعبد الرمحن بن حممد الديناري، وضمام

  .وأبا علي بن شاذان وأقرانه ببغداد، وحممد بن احلسني الصنعاين مبكة

توحد العمريي عن أبناء زمانه بالعلم والزهد واإلتقان يف الرواية، والرغبة يف التحديث، والتجرد من الدنيا، : قال أبو النضر الفامي
وقال يف ! العمريي ليس له نظري خبراسان فكيف راة: وقال أبو عبد اهللا الدقاق. عراض عن حطامها، واإلقبال على اآلخرةواإل

  .مل أر يف شيوخي كاإلمام املتقن الزاهد أيب عبد اهللا العمريي: رسالته

  .كان إماماً يف الفقه، قدوةً، واسع الرواية: وقال آخر

يمن، ومسع مبكة من حممد بن احلسني الصنعاين، ومسع بنيسابور من احلريي والصرييف، وببغداد من ابن حج ودخل ال: وقال السمعاين
  .شاذان، واحلريف، وابن دوست، وراة من حيىي بن عمار، وأيب يعقوب القراب

. الفامي، واجلنيد القايينابن طاهر، واملؤمتن، وحممد بن أيب علي اهلمذاين، وأبو الوقت، وعلي بن محزة، وأبو النضر : أمحد عنه

  .إمام زاهد: سألت إمساعيل التيمي عنه، فقال

احفظ الشيخ العمريي، واكتب عنه، فإنه متقن، قاله مع ما كان بينهما من : قال يل أبو إمساعيل األنصاري: وقال ابن أيب جعفر
  .الوحشة

  .مات يف احملرم سنة تسع ومثانني وأربع مئة

  السالر

  .يس املسند املعمر، سالر الكرج، أبو احلسن مكي بن منصور بن حممد بن عالن الكرجي املعتمدالشيخ اجلليل الرئ

  .ولد سنة سبع أو تسع، وتسعني وثالث مئة

ومسع ببغداد من أيب احلسني بن بشران، وأيب القاسم الاللكائي، وطائفٍة، ومسع بنيسابور من القاضي أيب بكر احلريي، وأيب سعيد 
  .وطال عمره، وتفرد، وارحتل الطلبة إليه. بن القاسم الفارسيالصرييف، وحممد 
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الفقيه أبو احلسن حممد بن عبد امللك الكرجي الشافعي، وأبو املكارم أمحد بن حممد بن عالن، وأبو بكر أمحد بن نصر : روى عنه
 بن الفضل الصيدالين، وأبو طاهر ابن دلف، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، وأبو زرعة طاهر بن حممد املقدسي، وأبوه، والقاسم

  .السلفي، ورجاء بن حامد املعداين، وحممد بن أمحد بن ماشاذه، وآخرون

  .رحلت إليه إىل الكرج، ومسعت منه ولدي، وكان ال بأس به، حمموداً بني الرؤساء، حمسناً إىل الفقراء والعلماء: قال شريويه

حىت مسع مسند الشافعي من السالر مكي، وكان قد مسعه بنيسابور، وورق له رحلت بابين أيب زرعة إىل الكرج : وقال ابن طاهر
  .ابن هارون، وكانت أصوله صحيحةً جيدةً

كان السالر جليل القدر، نافذ األمر، حمبوباً إىل رعيته جبود سجيته، وآخر قدمٍة قدمها أصبهان كنت أول : وقال أبو طاهر السلفي
  . عنه، وأدركته املنيةمن قرأ عليه، ومل يتهيأ يل أن أكثر

عمر حىت صار يرحل إليه، . هو من رؤساء الكرج، كانت له الثروة الكثرية، والدنيا العريضة الواسعة، والتقدم ببلده: وقال السمعاين
، مات بأصبهان يف سلخ مجادى األوىل سنة إحدى وتسعني: قال حيىي بن منده. ونقل عنه الكثري، ألنه حلق إسناد العراق وخراسان

  .وأربع مئة

  المديني

  .الشيخ املسند أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد ابن إبراهيم بن عبد الوهاب بن من، املديين املقرئ

  .مولده يف سنة تسع وتسعني وثالث مئة

، وعبد الرمحن بن حممد بن عبيد ومسع من أمحد بن عبد الرمحن اليزدي، يف سنة تسع وأربع مئة، ومن أيب بكر بن أيب علي الذكواين
  .اهللا، وحممد بن صاحل العطار، وطائفة

  .حدث عنه أبو بكر حممد بن منصور السمعاين، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأبو طاهر السلفي، وآخرون

.  علي املرزوقي، ولزمه مدةكان شروطياً، ثقةً، أميناً، أديباً، ورعاً، قرأ كتاب احلجة أليب علي الفارسي على أيب: قال حيىي بن منده

  .تويف يف حادي عشر شعبان سنة تسع ومثانني وأربع مئة

  .هو أول من كتبت عنه احلديث: وقال السلفي

  الخليلي

  .ولد سنة إحدى وتسعني وثالث مئة. مسند الوقت، الرئيس أبو القاسم أمحد بن حممد بن حممد اخلليلي البلخي الدهقان

    

  .مئة مسند اهليثم بن كليب، والشمائل من أيب القاسم اخلزاعي ملا قدم عليهومسع يف سنة مثان وأربع 

  .أبو شجاع البسطامي، ومسعود بن حممد الغامني، وحممد بن إمساعيل الفضيلي، وأبو نصر اليوناريت، وآخرون: حدث عنه

  .مات يف صفر سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة، وله مئة سنةً وسنةٌ: قال السمعاين

  الخلعي
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الشيخ اإلمام الفقيه القدوة، مسند الديار املصرية، القاضي أبو احلسن علي بن احلسن بن احلسني بن حممد املوصلي األصل، املصري 
  .الشافعي اخللعي، صاحب الفوائد العشرين، وراوي السرية النبوية

  .مولده مبصر يف أول سنة مخٍس وأربع مئة

حاس، وأبا العباس بن احلاج، وأبا سعد أمحد بن حممد املاليين، وأبا العباس منري بن أمحد ومسع أبا حممد عبد الرمحن بن عمر بن الن
اخلشاب، وإمساعيل بن رجاء األديب، واحلسن بن جعفر الكللي، وأبا عبد اهللا بن نظيف، واخلصيب بن عبد اهللا القاضي، وشعيب 

احلسني العطار، وأبا خازم حممد بن احلسني، وإمساعيل بن بكران، بن عبد اهللا بن املنهال، وأبا النعمان تراب بن عمر، وأمحد بن 
  .وعبد الوهاب بن أيب الكرام، وغريهم، وكان آخر من حدث عن مجاعٍة كالنحاس واملاليين

أبو علي الصديف، وحممد بن طاهر، وأبو الفتح سلطان ابن إبراهيم الفقيه، وسليمان بن حممد بن أيب داود الفارسي، : حدث عنه
لي بن حممد بن سالمة الروحاين، وعبد الكرمي بن سوار التككي، وعبد احلق ابن أمحد البانياسي، وحممد بن محزة العرقي اللغوي، وع

  .والقاضي أبو بكر ابن العريب، وعبد اهللا بن رفاعة السعدي، وآخرون

  .نزوى بالقرافة، وكان مسند مصر بعد احلبالهو فقيه، له تصانيف، ويل القضاء، وحكم يوماً واحداً واستعفى، وا: قال ابن سكرة

  .شيخ معتزلٌ يف القرافة، له علو يف الرواية، وعنده فوائد، وقد حدث عنه احلميدي، وعرب عنه بالقرايف: وقال أبو بكر بن العريب

  .كان يبيع اخللع مللوك مصر: وقال آخر

هبة اهللا القضاعي احملدث، مسعت العامل أبا احلسن علي بن إبراهيم مسعت أبا صادق عبد احلق بن : وقال احلافظ إمساعيل بن األمناطي
كان يف بيتك أترج، : كان القاضي اخللعي حيكم بني اجلن، وإم أبطؤوا عليه قدر مجعٍة، مث أتوه، وقالوا: بن بنت أيب سعٍد، يقول

  .وحنن ال ندخل مكاناً يكون فيه

كنت أتردد إىل اخللعي، : دثنا بعض املشايخ، عن أيب الفضل اجلوهري الواعظ، قالحدثنا أبو الفضل، ح: قال أبو امليمون بن وردان
فقمت يف ليلٍة مقمرٍة ظننت الصبح، فإذا على باب مسجده فرس حسنة، فصعدت، فوجدت بني يديه شاباً مل أر أحسن منه يقرأ 

 اهللا، مث نزل، فرتلت خلفه، فلما استوى على الفرس، نفعك: قال. آجرك اهللا: القرآن، فجلست أمسع إىل أن قرأ جزءاً، مث قال للشيخ
هذا من مؤمين اجلن، يأيت يف األسبوع مرةً يقرأ : اصعد يا أبا الفضل، فصعدت، فقال: طارت به، فغشي علي، والقاضي يصيح يب

  .جزءاً وميضي

  .عاء عندهقرب اخللعي بالقرافة يعرف بقرب قاضي اجلن واإلنس، يعرف بإجابة الد: قال ابن األمناطي

النسبة إىل أي شيء؟ فما أخربين أحد بشيء، وسألت السديد الربعي، وكان عارفاً : وسألت شجاعاً املدجلي وغريه عن اخللعي: قال
كان أبوه بزازاً، وكانت أمراء املصريني من أهل القصر يشترون اخللع من عنده، وكان يتصدق بثلث : بأخبار املصريني، عدالً، فقال

  .مكسبه

ر ابن رفاعة أنه مسع من احلبال، وأنه أتى إىل اخللعي، فطرده مدةً، وكان بينهما شيٌء، أظن من جهة االعتقاد، فهذه احلكاية وذك
  .منكرة، ألن أبا إسحاق احلبال كان قد منع من التحديث قبل موته بسنوات، ويصبو ابن رفاعة عن إدراك األخذ عنه قبل ذلك

كنا ندخل على القاضي أيب احلسن اخللعي يف جملسه، فنجده يف : مسعت الشيخ ابن خبيساه قال: ابدقال أبو احلسن علي بن أمحد الع
الشتاء والصيف وعليه قميص واحد، ووجهه يف غايٍة من احلسن، ال يتغري من الربد، وال من احلر، فسألته عن ذلك، فتغري وجهه، 
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غشيتين محى يوماً، فنمت يف تلك الليلة، فهتف يب هاتف، فناداين : لقا. نعم: أتكتم علي ما أقول؟ قلت: ودمعت عينه، مث قال
إهلي وسيدي، قد أخذت مين احلمى ما قد : لبيك ريب اهللا، ما جتد من األمل؟ فقلت: ال، قل: لبيك داعي اهللا، فقال: بامسي، فقلت
لربد أيضاً أن يقلع عنك، فال جتد أمل الربد وال قد أمرت ا: إهلي، والربد أيضاً، قال: قد أمرا أن تقلع عنك، فقلت: علمت، فقال

  .فواهللا ما أحس مبا أنتم فيه من احلر وال من الربد: احلر، قال

    

  .مات اخللعي مبصر يف السادس والعشرين من ذي احلجة، سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة: قال هبة اهللا بن األكفاين

 عبد العزيز اجلذامي بالثغر، أخربنا حممد بن عماد سنة عشرين وست مئة، أخربنا عبد أخربنا أبو احلسن حيىي بن أمحد بن عبد اهللا بن
اهللا بن رفاعة، أخربنا علي بن احلسن الشافعي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عمر بن النحاس إمالًء، أخربنا أمحد بن احلسني بن 

قرأت على عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن : سحاق الدبري، قالداناج اإلصطخري إمالًء، سنة مخس وثالثني وثالث مئة، حدثنا إ
عليكم ذه احلبة السوداء، فإن : "الزهري، أخربين أبو سلمة، عن أيب هريرة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول للشونيز

  .يريد املوت" فيه شفاًء من كل داٍء إال السام

  السعيداني

 عبد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بن عب حممد بن معاوية، القرشي األموي، العتايب، السعيداين اإلمام احملدث املفيد أبو حممد
  .البصري احملتسب، من ذرية عتاب بن أسيد، الذي استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم زمن الفتح على مكة

  .مولده سنة تسع وأربع مئة

لكي، وطلحة بن يوسف املواقييت، واملبارك بن علي بن محدان، وحسن بن أمحد ومسع يف سنة مثاين عشرة من علي بن هارون املا
  .وارحتل إىل بغداد، ومسع، وكان فاضالً عاملاً له تاريخ. الدباس بالبصرة

جابر بن حممد األنصاري، وأبو نصر الغازي، وحممد ابن عبد الواحد املغازيل املروزي، وأبو غالب املاوردي، وشجاع : روى عنه
  .أرخ ابن النجار وفاته يف سنة تسع ومثانني وأربع مئة. هلي، وعدةالذ

  الفارقي

العالمة، شيخ األدب، أبو نصر احلسن بن أسد، صاحب كتاب األلغاز، صدر معظم، ويل ديوان آمد، مث صودر، فتحول إىل 
لب، مث جتسر ورجع إىل حران، فأخذ ميافارقني، فخلت من أمٍري، فقام أبو نصر ا، وحكم، ونزل القصر، مث خاف وهرب إىل ح

  .وشنق بأمر نائب حران، يف سنة سبع ومثانني وأربع مئة

  أمير الجيوش

  .بدر بن عبد اهللا األمري الوزير، األرمين، اجلمايل، اشتراه مجال امللك بن عمار الطرابلسي، ورباه، فترقت به األحوال إىل امللك

 وأربع مئة، فبقي ثالث سنني، مث هاج أحداث دمشق وشطارها، وكانت هلم ويل نيابة دمشق للمستنصر يف سنة مخس ومخسني
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صورةٌ كبرية، وإليهم أسوار البلد، فتسحب منها يف سنة ستني، وأخرب قصره الذي كان يسكنه خارج باب اجلابية، مث مضى إىل 
 فهجمها بغتةً، وسر مبقدمه بل ركب البحر من صور إىل دمياط ملا علم باضطراب أمور مصر، وشدة قحطها،: وقيل. مصر

فلوقته قتل عدة أمراء كبار يف الليل، وجلس على . املستنصر اإلمساعيلي، وزال القطوع عنه، والذل الذي قاساه من ابن محدان وغريه
كان قد ، وردت أزمة األمور إليه، فجهز جيشاً إىل دمشق، فلم يظفروا ا، "ولقد نصركم اهللا ببدر: "ختت الوالية، وقرأ القارئ

وهو الذي أنشأ باإلسكندرية جامع العطارين، وكان بطالً شجاعاً مهيباً، من رجال . متلكها تاج الدولة تتش أخو السلطان ملكشاه
  .العامل

. حمهعاش بدر حنواً من مثانني سنة، واهللا يسا: وقيل. مات مبصر سنة مثاٍن ومثانني وأربع مئة، وقام بعده ابنه امللقب أيضاً بأمري اجليوش

قصده علقمة العليمي الشاعر، فعجز عن الدخول إليه، فوقف على طريقه، ويف رأسه ريش نعام، مث أنشد أبياتاً وقعت منه مبوقع، 
. ووقف له، مث أمر احلاشية أن خيلعوا عليه، وأمر له بعشرة آالف، فذهب خبلٍع كثريٍة إىل الغاية، وهب منها جلماعة من الشعراء

  .عظيمةًوخلف بدر أمواالً 

  تتش

  .امللك تاج الدولة تتش بن السلطان أيب شجاع ألب أرسالن بن داود بن ميكال السلجوقي أخو السلطان ملكشاه التركي

. كان مهيباً شجاعاً جباراً، ذا سطوٍة، وله فتوحات ومصافات، ومتلك عدة مدائن، وخطب له ببغداد، وصار من كبار ملوك الزمان

 املتغلب عليها أطسز اخلوارزمي، فسلم عليه، مث سار، وشد عليه تتش، فضرب عنقه، وأخذ البلد، وجرت قدم دمشق، فخرج ليتلقاه
له أمور وحروب مع املصريني، ومتلك بضع عشرة سنة، مث سار يف سنة مثان ومثانني وأربع مئة ليتملك بالد العجم، فقتل يف املصاف 

  .بالري، التقاه بركياروق ابن أخيه

هذا مثل ما :  حب الشيخ أيب الفرج احلنبلي، وحيضر جملسه، فعقد له وخلصومه يف مسألة القرآن جملساً، فقال تتشوكان يتغاىل يف
  .يقول، هذا قباء حقيقةً ليس هو حبريٍر، وال قطٍن، وال كتاٍن، وال صوٍف

    

وأوالده، إىل أن متلكها العادل نور الدين وكان عسوفاً للرعية، متلك دمشق بعده ابنه مشس امللوك دقاق وغريه، مث مملوكه طغتكني، 
  .السلجوقي، مث صالح الدين وابنه، مث أخوه، وأهل بيته، مث مواليهم، وإىل اليوم

  الحموي

  .اإلمام املفيت، شيخ الشافعية، قاضي القضاة، أبو بكر حممد بن املظفر بن بكران الشامي احلموي الشافعي الزاهد

  .فسمع من عثمان بن دوست العالف، وأيب القاسم بن بشران، وطبقتهما. اباًولد سنة أربع مئة، وقدم بغداد ش

  .أبو القاسم بن السمرقندي، وإمساعيل بن حممد التيمي، وهبة اهللا بن طاووس، وآخرون: حدث عنه

كام، ويل قضاء القضاة هو أحد املتقنني للمذهب، وله اطالع على أسرار الفقه، وكان ورعاً زاهداً، متقياً سديد األح: قال السمعاين
ما أنعزل ما : بعد أيب عبد اهللا الدامغاين مدةً إىل أن تغري عليه أمري املؤمنني املقتدي، فمنع الشهود من حضور جملسه مدةً، فان يقول



الذهيب-سري أعالم النبالء  3571  

  .مل يتحقق علي فسق، مث إن املقتدي رضي وخلع عليه

ولو : فقال! تردين، والسلطان ووزيره نظام امللك يلبسانه؟: وشهد عنده املشطب الفرغاين، فلم يقبله، لكونه يلبس احلرير، فقال
  .شهدا، ملا قبلتهما

تفقه على القاضي أيب الطيب، وحفظ تعليقه، ومل يأخذ على القضاء رزقاً، وال غري مأكله وملبسه، وكان يسوي : قال ابن النجار
ه كارك يؤجره كل شهٍر بديناٍر ونصف، كان يقتات منه، بني الناس، فانقلب عليه الكرباء، وكان نزهاً ورعاً على طريقة السلف ل

ال أغري ساكين، وقد ارتبت بك، هال كانت الزيادة من قبل : فلما ويل القضاء، جاء إنسانٌ، فدفع إليه أربعة دنانري، فأىب، وقال
  .القضاء

  .وجب عليما دخلت يف القضاء حىت : وكان يشد يف وسطه مئزراً، وخيلع ثيابه يف بيته وجيلس، وقال

علق عنه القاضي . لو رفع مذهب الشافعي، ألمكنه أم ميليه من صدره: هو ورع زاهد، وأما الفقه، فكان يقال: قال أبو علي الصديف
  .أبو الوليد الباجي

  .كان قاضي القضاة الشامي حسن الطريقة، ما كان يتبسم يف جملس قضائه: قال عبد الوهاب األمناطي

 يف سنة عشرين وأربع مئة، وكان من أوعية الفقه، وقد صنف البيان يف أصول الدين ينحو فيه إىل مذهب كان قدومه بغداد: قلت
  .السلف

كان لقاضي القضاة الشامي كيسان، أحدمها جيعل فيه عمامته، وقميصاً من القطن احلسن، فإذا : قال أمحد بن عبد اهللا اآلبنوسي
  .نه يف قصعة ويقتات منهخرج لبسهما، والكيس اآلخر فيه فتيت جيعل م

كانت يف الشامي حدةٌ : قد بذل فيه ذهباً كثرياً، وقيل_ فيما قيل _ أعصي إن مل أِل القضاء، وكان أبو حممد التميمي :وعنه قال
  .وزعارةٌ، ومناقبه مجةٌ رمحه اهللا

  .لعباس بن سريجمات يف شعبان سنة مثان ومثانني وأربع مئة، وقد قارب التسعني، ودفن يف تربٍة عند أيب ا

  ابن مفوز

اإلمام احلافظ الناقد اود، أبو احلسن طاهر بن مفوز بن أمحد بن مفوز املعافري الشاطيب، تلميذ أيب عمر بن عبد الرب، وخصيصه، 
مت بن ومسع أيضاً من أيب العباس بن دهلاث، وأيب الوليد الباجي، وابن شاكر اخلطيب، وأيب الفتح التنكيت، وحا. أكثر عنه وجود

  .حممد القرطيب، وأيب مروان بن حيان، وعدة

  .ومات يف رابع شعبان سنة أربع ومثانني وأربع مئة. مولده يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة

  .حدث عنه أبو علي بن سكرة الصديف وغريه، وكان أخوه عبد اهللا زاهد أهل األندلس يف زمانه

  ظاهر

ولد بالري، وا . هر بن أمحد بن علي السليطي النيسابوري، ويسمى عبد الصمد أيضاًالشيخ احلافظ البارع املفيد، أبو حممد ظا
  .نشأ، وكتب ما ال يوصف خبطه املليح
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مسع أبا عبيد صخر بن حممد الطوسي بالري، وعبد الكرمي بن أمحد املطريي بساوة، وعبد امللك بن عبد الغفار البصري، وعدة 
  .إسحاق الربمكي، والقاضي أبا الطيب، واجلوهري، وعدة ببغدادمذان، وأبا علي بن املذهب، وأبا 

  .سكن مهذان مدةً، ومات بظاهرها. أبو احلسني بن الطيوري، وابن بدران احللواين، وحممد بن احلسني املزريف، وطائفة: حدث عنه

 يف سائر العلوم، ما رأيت فيمن رأيت كان أحد من عين ذا الشأن، حسن العبارة، كثري الرحلة، صدوقاً، مجع كثرياً: قال شريويه
  .أكثر كتباً ومساعاً منه، عاجله املوت

  .هو أحد احلفاظ، صحيح النقل، يفهم احلديث وحيفظه: وقال حيىي بن منده

    

أشهد أن كل كتاٍب بغدادي عند عبد الصمد : مسعت مسعود بن ناصر السجزي يقول: قال أبو جعفر حممد بن أيب علي احلافظ
  .كلها غارةٌ وب من ب نوبة البساسريي ببغداد، ال ينتفع ا دنيا وال ديناًالسليطي 

  .وهو الذي انتقى أليب حممد اجلوهري بعض جمالسه. مات ظاهر مذان يف سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة: قال أبو سعيد السمعاين

  التنكتي

ولد . بلد من أعمال الشاش: وتنكت. لقاسم، التركي، الشاشي، التنكيتالشيخ اجلليل العامل احملدث أبو الفتح نصر بن احلسن بن ا
  .سنة ست وأربع مئة

ومسع على كرب من أيب احلسن الطفال مبصر، ومن أيب احلسني الفارسي، وابن مسرور بنيسابور، ومن اخلطيب بصور، وباإلسكندرية 
  .من احلسني بن حممد املعافري، وباألندلس من ابن دهلاث

  .احي تاجراً وحمدثاً، وكثرت أمواله جداًوجاب النو

وروى الصحيح . أبو القاسم بن السمرقندي، وعبد اخلالق اليوسفي، ونصر ابن نصر العكربي، وطاهر بن مفوز: روى عنه
  .باألندلس، وكان ديناً ورعاً وقوراً رئيساً متصدقاً

  .رمحه اهللا. تويف سنة ست ومثانني وأربع مئة

  الدبوسي

  .الشافعية، أبو القاسم علي بن أيب يعلى املظفر بن محزة بن زيد، العلوي، احلسيين، الشافعي، الدبوسيالعالمة، شيخ 

  .بلد بني خبارى ومسرقند: ودبوسية

  .كان فقيهاً بارعاً، أديباً أصولياً، مناظراً، مدركاً، حسن األخالق، مسحاً جواداً

وقدم بغداد لتدريس . ن علي األبيوردي، وأيب مسعود البجلي، وعدةمسع من حممد بن عبد العزيز القنطري، وأيب سهل أمحد ب
  .النظامية يف سنة تسع وسبعني وأربع مئة، فدرس، وأملى جمالس

  .روى عنه هبة اهللا بن السقطي، وأبو العز القالنسي، وعبد الوهاب األمناطي، وعبد الرمحن بن احلسن الشرايف

ة، قرأ القرآن والفقه واحلديث واألصول واللغة العربية، وكان فطناً يف االجتهاد، وله أبو القاسم هو إمام الشافعي: قال السقطي
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  .التوسع يف الكالم والفصاحة يف اجلدال واخلصام، أقوم الناس باملناظرة، وحتقيق الدروس، وكان موفقاً يف الفتوى

لبالغة، وإليه انتهت رئاسة الشافعية، تويف يف العشرين كان املشار إليه يف املذهب واخلالف، ومعرفة الغريب وا: وقال يف مكاٍن آخر
  .مل يشخ كثرياً، وما وقع يل حديثه عالياً، رمحه اهللا: قلت. من مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومثانني وأربع مئة

  البرزبيني

  .ضي أيب يعلىشيخ احلنابلة، القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أمحد بن سطورا، العكربي، احلنبلي، تلميذ القا

تفقه . وكان صاحب فنوٍن، يدري األصول واحلديث والقرآن، تفقه به خلق كثري، وصنف يف املذهب، وما درس عليه أحد إال ومتيز
  .به أبو حازم بن الفراء، وأجاز لغامن بن خلف، وأيب نصر الغازي

  .مات يف شوال سنة ست ومثانني وأربع مئة يف عشر الثمانني

  نظام الملك

زير الكبري، نظام امللك، قوام الدين، أبو علي احلسن بن علي ابن إسحاق الطوسي، عاقلٌ، سائس، خبري، سعيد، متدين، حمتشم، الو
  .عامر الس بالقراء والفقهاء

ث، وبعد أنشأ املدرسة الكربى ببغداد، وأخرى بنيسابور، وأخرى بطوس، ورغب يف العلم، وأدر على الطلبة الصالت، وأملى احلدي
  .صيته

وكان أبوه من دهاقني بيهق، فنشأ وقرأ حنواً، وتعاىن الكتابة والديوان، وخدم بغزنة، وتنقلت به األحوال إىل أن وزر للسلطان ألب 
، أرسالن، مث البنه ملكشاه، فدبر ممالكه على أمت ما ينبغي، وخفف املظامل، ورفق بالرعايا، وبىن الوقوف، وهاجرت الكبار إىل جنابه

  .وازدادت رفعته، واستمر عشرين سنة

. روى عنه علي بن طراٍد الزينيب، ونصر بن نصر العكربي، ومجاعة. مسع من القشريي، وأيب مسلم بن مهربزد، وأيب حامد األزهري

  .وكان فيه خري وتقوى، وميلٌ إىل الصاحلني، وخضوع ملوعظتهم، يعجبه من يبني له عيوب نفسه، فينكسر ويبكي

يف سنة مثاٍن وأربع مئة، وقتل صائماً يف رمضان، أتاه باطين يف هيئة صويف يناوله قصة، فأخذها منه، فضربه بالسكني يف مولده 
ال تقتلوا قاتلي، قد : فؤاده، فتلف، وقتلوا قاتله، وذلك ليلة مجعٍة سنة مخٍس ومثانني وأربع مئة، بقرب اوند، وكان آخر قوله

  .عفوت، ال إله إال اهللا

  .يا حسن، رضي اهللا عنك، كرضى أمري املؤمنني عنك: قد دخل نظام امللك على املقتدي باهللا، فأجلسه، وقال له:  ابن خلكانقال

    

. إن قتله كان بتدبري السلطان، فلم ميهل بعده إال حنو شهٍر: وقيل. وللنظام سريةٌ طويلة يف تاريخ ابن النجار، وكان شافعياً أشعرياً

تم وله إحدى عشرة، واشتغل مبذهب الشافعي، وسار إىل غزنة، فصار كاتباً جنيباً، إليه املنتهى يف احلساب، وبرع وكان النظام قد خ
  .يف اإلنشاء، وكان ذكياً، لبيباً، يقظاً، كامل السؤدد

 وعمل إنه ما جلس إال على وضوء، وما توضأ إال تنفل، ويصوم االثنني واخلميس، جدد عمارة خوارزم، ومشهد طوس،: قيل
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بيمارستاناً، نابه عليه مخسون ألف دينار، وبىن أيضاً مبرو مدرسة، وراة مدرسةً، وببلخ مدرسةً، وبالبصرة مدرسةً، وبأصبهان 
  .مدرسةً، وكان حليماً رزيناً جواداً، صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثري إىل الغاية، ويبالغ يف اخلضوع للصاحلني

  . ديناركان يتصدق كل صباح مبئة: وقيل

ر العقول سرية النظام جوداً وكرماً وعدالً، وإحياًء ملعامل الدين، كانت أيامه دولة أهل العلم، مث ختم له بالقتل وهو : قال ابن عقيل
  .مار إىل احلج يف رمضان، فمات ملكاً يف الدنيا، ملكاً يف اآلخرة، رمحه اهللا

  عبدوس

ليل املتقن، شيخ مهذان، أبو الفتح الروذباري، الفارسي، مث اهلمذاين، أكرب أهل مهذان، ابن عبد اهللا بن حممد بن عبدوس اإلمام اجل
  .وأعالمهم إسناداً

مسع عم أبيه علي بن عبدوس، وحممد بن أمحد بن محدويه صاحب أيب العباس األصم، وأبا . ولد يف سنة مخٍس وتسعني وثالث مئة
  .ويه، وحممد بن عيسى احملتسب، ورافع بن حممد القاضي، وعدةطاهر احلسني بن سلمة، واحلسني بن حممد بن منج

وله إجازةٌ صحيحة من أيب بكر أمحد بن علي بن الل، وأيب عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي، وشيخ احلرم أيب احلسن بن 
  .جهضم

بو زرعة املقدسي، وآخرون، وأجاز أبو احلسني بن الطيوري، وإمساعيل بن السمرقندي، وحممد بن بنيمان اهلمذاين، وأ: روى عنه
  .أليب طاهٍر السلفي

مسعت منه، وكان صدوقاً متقناً فاضالً ذا حشمة وصيٍت، حسن اخلط، حلو املنطق، كف بصره وأصم يف آخر عمره، : قال شريويه
دخلت : ل ابن طاهرقا. ومساع القدماء منه أصح إىل سنة نيف ومثانني، ومات يف مجادى اآلخرة سنة تسعني وأربع مئة، فغسلته

مهذان بعد رجوعي من الري بأوالدي، وكنت أمسع أن سنن النسائي يرويه عبدوس، فقصدته، فأخرج إيل الكتاب، وفيه السماع 
  .ملحق طري خبطه، فلم أقرأه، وبعد مدٍة خرجت بابين أيب زرعة إىل الدوين، فقرأت له الكتاب عليه

  السيبي

ولدت يف سنة مثان : قال جلماعٍة. و القاسم حيىي بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي السييب القصرياإلمام املقرئ املعمر الكبري أب
ومسع أبا احلسن أمحد بن حممد بن الصلت، وأبا احلسني بن بشران، وأبا . وتال على احلمامي. ومثانني وثالث مئة بقصر ابن هبرية

  .الفضل عبد الواحد التميمي، وابن الفضل القطان

  .مسع يف الصغر، للحق أصحاب البغوي، وكان جموداً حمققاً، قرأ بالروايات على أيب احلسن بن احلمامي، وختم عليه خلقولو 

رحل الناس إليه من اآلفاق، وأكثروا عنه، وكان خرياً صاحلاً، ثقةً ثبتاً، روى لنا عنه أبو بكر األنصاري، وأبو القاسم : قال السمعاين
  .كات األمناطي، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو القاسم إمساعيل التيمي، وأبو نصر الغازيبن السمرقندي، وأبو الرب

مات يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة : قال ابن ناصر. كان صاحلاً مسنا عفيفاً، كان يتعمم بالسواد: وقال ابن سكرة
 نصر عبد الرمحن بن حممد السمسار األصبهاين، وعبدوس بن عبد وفيها مات فقيه البصرة أبو يعلى العبدي، وأبو. تسعني وأربع مئة
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  .اهللا بن حممد الفارسي مذان، والفقيه نصر املقدسي بدمشق

الشمس، والقمر، والزهرة، واملريخ، وعطارد، واملشتري، يف برج احلوت، وزعموا أم مل : وفيها يف ربيع اآلخر اجتمعت الستة
  .هذه األزمنة، مث فسروا بأنه يكون غرق عظيم، فكانت املياه قليلةيسمعوا باجتماعهم يف برٍج يف 

  تاج الملك

    

عندك : كان كاتباً لألمري سرهنك، فمات خمدومه، فصادره نظام امللك، وقال. الوزير أبو الغنائم، مرزبان بن خسرو بن دارست
ولكن أنا القائم مبا يطلب مين، ! نني ثالثني سنة؟إذا قيل هذا عين، فما يقال فيمن خدم سلطا: ملخدومك ألف ألف دينار، فقال

ومحل إىل خزانة السلطان ألفي دينار، فعظم بذلك عنده، وقربه، فتأمل النظام، وبقي يعظم النظام صورةً، وحيط عليه باطناً، فلما قتل 
لمان النظام، فقتلوه يف احملرم سنة النظام، وزر هذا مللكشاه، مث البنه حممود، وجرت حروب على امللك، فأسر مرزبان، فشد عليه غ

  .ست، وكانت أيامه أربعة أشهر، وكان يتعبد ويصوم، رمحه اهللا

النّعالي  

الشيخ املعمر، مسند العراق، أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد بن طلحة، النعايل، البغدادي، احلمامي، احلافظ، يعين حيفظ ثياب 
  .احلمام وغلته

مر بن مهدي، وأيب سعد املاليين، وأيب احلسن حممد بن عبيد اهللا احلنائي، وأيب سهل حممود العكربي، وأيب أمسعه جده من أيب ع
ابن ناصر، وهبة اهللا بن احلسن الدقاق، وحممد بن إسحاق بن : حدث عنه. القاسم بن املنذر القاضي، وهو آخر من حدث عنهم
ن البطي، واملبارك بن املبارك السمسار، وحيىي بن ثابت البقال، وحممد بن علي الصايب، وعبد اهللا بن منصور املوصلي، وأبو الفتح ب

ابن العالف، وصاحل ابن الرخلة، وأبو علي أمحد بن حممد بن الرحيب، وأمحد بن املقرب، وعبد اهللا الطامذي، وكمال بنت احملدث 
  . اإلبري، ونفيسة البزازة، وجتين الوهبانية، وعدد كثريعبد اهللا بن السمرقندي، وتركناز بنت عبد اهللا بن الدامغاين، وشهدة بنت

هو رجل أمي، له مساع صحيح عاٍل، وكان فقرياً عفيفاً، من بيت علٍم، خيدم محاماً يف الكرخ، حدثنا عن : قال أبو علي بن سكرة
  .أيب احلسن بن رزقويه

هو صحيح السماع، خاٍل من العلم : ال شجاع الذهليق. ويروي أيضاً عن أيب احلسني بن بشران، وأيب احلسن احلمامي: قلت
  .والفهم، مسعت منه

سألت : وقال السمعاين. هو عامي أمي رافضي، ال حيل أن حيمل عنه حرف، وال يدري ما يقرأ عليه: وقال أبو عامر العبدري
ال أحدث عنه، كان ال : م بن سليمان عنه، فقالهو من أوالد احملدثني، مسع الكثري، وسألت إبراهي: إمساعيل احلافظ بأصبهان، فقال

دلنا عليه أبو الغنائم بن أيب عثمان، فمضينا إليه، فقرأت عليه جزءاً فيه : ومسعت عبد الوهاب األمناطي يقول. يعرف ما يقرأ عليه
ي ما فيها، فمضينا إىل كان عندي شدة بعتها أليب احلسني بن الطيوري، ما أدر: هل عندك شيء من األصول؟ فقال: امسه، وسألته

  .ابن الطيوري، فأخرجها فيها مساعه من املاليين وغريه، فقرأناها عليه
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مات احلافظ أبو عبد اهللا هذا يف صفٍر سنة ثالٍث وتسعني وأربع مئة عن أرجح من تسعني سنة، وقد روى عنه السلفي : قلت
  .باإلجازة، ووقع لنا من عواليه مجاعة أجزاء

  الذّكواني

 املكثر، أبو احلسني أمحد بن عبد الرمحن بن الشيخ أيب بكر حممد بن أيب علي اهلمذاين، الذكواين، األصبهاين، صاحب الصدوق،
  .مسع من ابن ميلة، وأيب بكر بن مردويه، واملاليين، وجده، وعثمان الربجي، وخلٍق. أصول، واسع الرواية

عبد اجلليل بن حممد : حدث عنه خلق، منهم.  أربٍع ومثانني وأربع مئةوتويف يف يوم عرفة سنة. ولد سنة نيٍف وتسعني وثالث مئة
كوتاه، واحلافظ إمساعيل التيمي، وأبو سعد بن البغدادي، وأبو نصر الغازي، وكان صدوقاً جليالً نبيالً، وعنده عن حممد بن إبراهيم 

  .اجلرجاين، وعثمان بن أمحد الربجي

كيرالو  

 املعمر، مسند الدنيا أبو حممد عبد الواحد ابن عبد الرمحن بن القاسم بن إمساعيل، القرشي، الزبريي، الشيخ اإلمام الفقيه الصاحل
عمر الوركي مئةً وثالثني سنة، وبني كتابته لإلمالء عن أيب ذر عمار بن حممد، صاحب : قال أبو سعد السمعاين. البخاري، الوركي

  .رحل الناس إليه من األقطار. حيىي بن صاعد، وبني موته مئة سنٍة وعشر سنني

حدث عن أيب ذر املذكور، وإبراهيم بن حممد بن يزداد الرازي، وإمساعيل بن حسني البخاري، وإسحاق بن محدان املهليب، وأمحد 
  .بن حممد بن سليمان اجلوري

عثمان بن علي : حدث عنه: قلت. قربه بوركي على فرسخني من خبارى، زرت قربه: حدث عنه مجاعةٌ ذكرهم السمعاين، وقال
البيكندي، وأبو العطاء أمحد بن أيب بكر احلمامي، وحممد بن أيب بكر بن عثمان البزدوي، وأخوه عمر الصابوين، وحممد بن ناصر 

  .السرخسي، وحممود بن أيب القاسم الطوسي، وآخرون

    

  .هو فقيه إمام زاهد، مات يف سنة مخٍس وتسعني وأربع مئة: قال السمعاين

أخربنا أمحد بن هبة اهللا قراءةً، أنبأنا عبد الرحيم بن عبد الكرمي املروزي، أخربنا عثمان بن علي، أخربنا اإلمام عبد الواحد بن عبد 
الرمحن سنة أربٍع وتسعني وأربع مئة، حدثنا أمحد بن حممد بن سليمان الفارسي إمالًء سنة ست ومثانني وثالث مئة، حدثنا علي بن 

لزبري القرشي، حدثنا احلسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن احلباب، عن معاوية بن صاحل، حدثنا عبد الرمحن بن جبري، حممد بن ا
يا رسول اهللا، وما : ، فقيل"إذا أراد اهللا بعبٍد خرياً عسله: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، مسع عمرو بن احلمق يقول

  ". صاحلاً بني يدي موته حىت يرضي عنه من حولهفتح له عمالً: "عسله؟ قال

  ابن خَيرون
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ولد سنة أربٍع . اإلمام العامل احلافظ املسند احلجة، أبو الفضل أمحد بن احلسن بن أمحد بن خريون البغدادي املقرئ ابن الباقالّين
  .وأربع مئة

ملتيم، وحممد بن أمحد بن احملاملي، وأبو احلسن بن وأجاز له أبو احلسن حممد بن أمحد بن الصلت األهوازي، وأبو احلسني بن ا
رزقويه، وأبو احلسني بن بشران، وأبو نصر حسنون النرسي، وحممد بن فارس الغوري، وحممد بن عبد اهللا بن أبان النصييب، 

  .وإمساعيل بن عباس، وأبو سهل حممود بن عمر العكربي، والقاضي أبو إسحاق الباقرحي، ومجاعة

لي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، وعثمان بن دوست العالف، وأيب القاسم احلريف، وأمحد بن عبد اهللا بن احملاملي، ومسع من أيب ع
وعبد امللك بن بشران، وأيب يعلى أمحد بن عبد الواحد، واحلسن بن حممد اخلالل، وخلٍق، ويرتل إىل أصحاب املخلص، وحنوه، 

  .وتفرد بأشياء وبإجازات

بو بكر اخلطيب، وأبو علي بن سكرة، وأبو عامر العبدري، وأبو القاسم بن السمرقندي، وإمساعيل بن حممد شيخه أ: حدث عنه
 الطلحي احلافظ، وأبو بكر قاضي املارستان، وإمساعيل بن أيب سعد الصويف، وعبد الوهاب األمناطي، وأبو الفتح بن البطي، وخلق

  .كثري

 متقن، واسع الرواية، كتب خبطه الكثري، وكان له معرفةٌ باحلديث، مسعت أبا منصور بن ثقةٌ عدلٌ: ذكره أبو سعد السمعاين، فقال
ما رئي مثل أيب الفضل بن : كتب عمي أبو الفضل عن ابن شاذان ألف جزٍء، ومسعت عبد الوهاب األمناطي يقول: خريون يقول

ريٍق مسع، وكان يذكر الشيخ وما يرويه، وما ينفرد خريون، لو ذكرت له كتبه وأجزاءه اليت مسعها، يقول لك عمن مسع، وبأي ط
  .به

وتال بالروايات على : قلت! قرأنا حىت يكتب يل احلافظ؟: احلافظ، فغضب، وضرب عليه، وقال: كتبوا مرة لعمي: قال أبو منصور
، وكان يقال يف ذلك أيب علي الواسطي، وعلي بن طلحة، قرأ عليه ابن أخيه أبو منصور بن خريون، وأيب علي بن سكرة الصديف

  .هو كيحىي بن معني يف زمانه، إشارة إىل تزكيته ملشايخ وقته، وتبيني جرحهم، وكان ينصف: الزمان

  .وقد تكلم فيه ابن طاهر بكالم زيٍف، فذكر أنه كان يلحق خبطه أشياء يف تاريخ اخلطيب. كان حيىي بن معني وقته: قال السلفي

قد كان شيخه اخلطيب أذن له يف مثل ذلك، وخطه، فمشهور بني، ال يلتبس بغريه، مات يف ماذا بإحلاق، بل هو حواٍش، و: قلت
ومات معه شيخ العراق أبو حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب . رجب سنة مثاٍن ومثانني وأربع مئة، وله أربع ومثانون سنةً وشهر

  .ئفة، ذكرم يف التذكرة وغريهاالتميمي، وشيخ املعتزلة املفسر أبو يوسف عبد السالم القزويين، وطا

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا حممد بن عبد الباقي، أخربنا أمحد بن خريون، أخربنا عبد 
مسعت : جريجقال ابن : امللك ابن حممد، أخربنا أمحد بن خزمية، حدثنا أمحد بن عبيد اهللا النرسي، حدثنا حجاج بن حممد، قال

لو أن البن آدم وادياً من ماٍل، ألحب أن يكون : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت ابن عباس يقول: عطاًء يقول
فال أدري أمن القرآن هو أم ال؟ رواه : قال ابن عباس". له إليه مثله، وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب، واهللا يتوب على من تاب

  .زهري، عن حجاجمسلم عن 

  الطبقة السادسة والعشرون
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  ابن الخاضبة

الشيخ اإلمام، احملدث احلافظ، الصادق القدوة، بركة احملدثني، أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد الباقي بن منصور البغدادي الدقاق، 
  .عرف بابن اخلاضبة

    

ببغداد، أخربنا حممد بن عبد الباقي، حدثنا حممد بن أمحد احلافظ، أخربنا املقداد بن أيب القاسم يف كتابه، أخربنا أبو البقاء النحوي 
أخربنا أبو احلسني بن املهتدي باهللا، حدثنا عبيد اهللا بن حممد، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا خالد بن 

إن يف اجلنة باباً يقال : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ر: خملد، حدثنا سليمان بن بالل، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد قال
أخرجه البخاري عن خالد، ومسلم ". الريان، يدخله الصائمون يوم القيامة، ال يدخل معهم أحد غريهم، فإذا دخل آخرهم أغلق: له

  .عن ابن أيب شيبة، فوافقنامها

حدثنا عنه أبو عمر :  بن حممد بن الدلو يف سنة ست وأربعني، قالومسع من مؤدبه أيب طالٍب عمر. ولد سنة نيٍف وثالثني وأربع مئة
بن حيويه، فهذا أقدم شيٍخ له، وأخذ عن أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الرحيم بن أمحد البخاري احلافظ، واحلافظ أيب بكر بن ثابت 

مشق عبد الصمد بن متيم، وأيب احلسني حممد بن اخلطيب، وأيب حممد ابن هزارمرد الصريفيين، وأيب احلسني بن النقور، وإمام جامع د
  .وأيب الغنائم حممد بن الغراء، وخلٍق من طبقتهم، وبعدهم_ صادفه ببيت املقدس _ مكي بن عثمان األزدي 

وقرأ للناس الكثري، هو كان مقرئ احملدثني ببغداد، وكتب، وخرج، وأفاد، وهو متوسطٌ يف الفن، مع ديانة متينة، وتعبد وفصاحة، 
  .وحسن قراءة

القاضي أبو علي بن سكرة، وأبو الفضل حممد بن طاهر، وأبو الفتح بن البطي، ومجاعةٌ يسرية، فإنه تويف قبل أن ينفق : حدث عنه
كان أبو بكر حمبوباً إىل الناس كلهم، فاضالً حسن الذكر، ما رأيت مثله على طريقته، وكان ال يأتيه : قال أبو علي الصديف. مروياته
كتاباً إال أعطاه أو دله عليهمستعري .  

وذكر شدة إصابته مبطالبٍة طولب ا، وأنه كانت له عند ذلك خلوات يدعو ربه : ومسعت أبا الوفاء بن عقيل احلنبلي اإلمام يقول
 اخلاضبة، ولئن نعم يا رب، أبو بكر بن: هل واليت يفّ ولياً؟ أقول: ولئن قلت يل يا رب: فيها ويناجيه، فقرأ علي مناجاته يقول

  .اغتر الشيخ: فأخربت ابن اخلاضبة بقوله، فقال: قال. ومل يسمه. نعم يا رب: هل عاديت يفّ عدواً؟ فأقول: قلت يل

  .نسخ ابن اخلاضبة صحيح مسلم باألجرة سبع مراٍت: قال أبو سعٍد السمعاين

  .اخلاضبة يف وقته، لو مسع إنسانٌ بقراءته يومني، ملا ملّما كان يف الدنيا أحد أحسن قراءةً للحديث من ابن : قال حممد بن طاهر

كان عالمةً يف األدب، قدوةً يف احلديث، جيد اللسان، جامعاً : سألت أبا الكرم مخيساً احلوزي عن ابن اخلاضبة، فقال: قال السلفي
  .خلالل اخلري، ما رأيت ببغداد من أهلها أحسن قراءةً للحديث منه، وال أعرف مبا يقوله

  .كان ابن اخلاضبة ورعاً تقيا، زاهداً ثقة، حمبوباً إىل الناس، روى اليسري: قال ابن النجار

  .ما رأيت يف أصحاب احلديث أقوم باللغة من ابن اخلاضبة: وقال علي بن حممد الفصيحي

  .حيفظ، إمنا يعول على الكتبكان خري موجوٍد يف وقته، وكان ال : وسألت أبا عامر العبدري عن ابن اخلاضبة، فقال: قال السلفي
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مسعت ابن اخلاضبة، وكنت ذكرت له أن بعض اهلامشيني حدثين بأصبهان أن أبا احلسني بن املهتدي باهللا يرى االعتزال، : ابن طاهر
ملا كان سنة الغرق، وقعت داري على قماشي وكتيب، ومل يكن يل شيء، وعندي األم، والزوجة : ال أدري، لكن أحكي لك: فقال

لبنات، فكنت أنسخ، وأنفق عليهن، فأعرف أنين كتبت صحيح مسلم يف تلك السنة سبع مراٍت، فلما كان يف ليلٍة من الليايل، وا
ادخل اجلنة، فلما دخلت الباب، وصرت من داخل، : أين ابن اخلاضبة؟ فأحضرت، فقيل يل: رأيت القيامة قد قامت، ومناٍد ينادي

استرحت واهللا من النسخ، فرفعت رأسي، فإذا ببغلة يف يد : ي على األخرى، وقلتاستلقيت على قفاي، ووضعت إحدى رجل
: أبو القاسم بن عساكر. للشريف أيب احلسني بن الغريق، فلما أصبحت، نعي لنا الشريف، رمحه اهللا: ملن هذه؟ قال: غالٍم، فقلت

اء ببغداد إصبع زائدة، فاشتد أمله له، فدخل عليه مسعت أبا الفضل حممد بن حممد بن عطاف، حيكي أنه طلع يف بعض أوالد الرؤس
  .أمرها يسري، فلما كان الليل نام وانتبه، فوجدها قد سقطت، أو كما قال: ابن اخلاضبة، فمسح عليها، وقال

اد يف مسع ابن اخلاضبة بالقدس من عبد الرحيم البخاري، وأمحد بن علي الدينوري، وكتب الكثري، وكان مفيد بغد: قال ابن عساكر
  .وقته، وكان صاحلاً متواضعاً

    

  .وكانت جنازته مشهودةً، وختم على قربه عدة ختمات. مات ابن اخلاضبة يف ثاين ربيع األول سنة تسع ومثانني وأربع مئة

خربنا حممد بن أخربنا القاسم بن حممد احلافظ، أخربنا أمحد بن إبراهيم املقرئ، أخربنا عبد اللطيف الطربي، أخربنا حممد بن البطي، أ
كنت : أمحد بن عبد الباقي، أخربنا أمحد بن علي بن ثابت، حدثنا ابن أيب الفوارس، حدثنا احلسني بن أمحد اهلروي الصفار، قال

  : الرجل يسمع قوالً ال يفهمه، فيتواجد عليه، فأنشأ يقول: عند الشبلي، فسأله بعض املتصوفة

  في فننشجٍو صدحت ذات  رب ورقاء هتوٍف في الضحى

 ربما أرقني وبكاها  ربما أرقها فبكائي

 ولقد تشكو فما تفهمني  أشكو فما أفهمها ولقد

 أيضاً بالجوى تعرفني وهي  أني بالجوى أعرفها غير

 وفيها مات أبو طاهر أمحد بن احلسن الباقالّين، واملقرئ أمحد بن عمر بن األشعث، وأبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن السراج،

واحملدث عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين، واحملدث عبد احملسن بن حممد الشيحي، وأبو مروان عبد امللك بن سراج لغوي زمانه 
باألندلس، ومسند الوقت القاسم بن الفضل الثقفي، وأبو عبد اهللا حممد بن علي العمريي الزاهد، وأبو املظفر منصور بن حممد 

  .السمعاين

  أبو المظفر السمعاني

إلمام العالمة، مفيت خراسان، شيخ الشافعية، أبو املظفر منصور ابن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد التميمي، السمعاين، املروزي، ا
  .احلنفي كان، مث الشافعي

د ومسع أبا غامن أمحد بن علي الكراعي، وأبا بكر بن عبد الصمد الترايب، وطائفةً مبرو، وعب. ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة
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الصمد بن املأمون، وطبقته ببغداد، وأبا صاٍحل املؤذن، وحنوه بنيسابور، وأبا علي الشافعي، وأبا القاسم الزجناين مبكة، وأكرب شيٍخ له 
  .الكراعي، وبرع يف مذهب أيب حنيفة على والده العالمة أيب منصور السمعاين، وبرز على األقران

وأبو نصر حممد بن حممد الفاشاين، وحممد بن أيب بكر السنجي، وإمساعيل بن حممد أوالده، وعمر بن حممد السرخسي، : روى عنه
  .التيمي، وأبو نصر الغازي، وأبو سعد بن البغدادي، وخلق كثري

: كان يقول. حج على الربية أيام انقطع الركب، فأخذ هو ومجاعةٌ، فصرب إىل أن خلصه اهللا من األعراب، وحج وصحب الزجناين

فقال رجل . حنتاج أن نرحل إىل احلضر ألجل من يعقد لنا: ت أرعى مجاهلم، فاتفق أن أمريهم أراد أن يزوج بنته، فقالواأسرونا، فكن
هذا الذي يرعى مجالكم فقيه خراسان، فسألوين عن أشياء، فأجبتهم، وكلمتهم بالعربية، فخجلوا واعتذروا، فعقدت هلم العقد، : منا

  .أن أقبل منهم شيئاً، فامتنعت، فحملوين إىل مكة وسط العاموقلت اخلطبة، ففرحوا، وسألوين 

هو وحيد عصره يف وقته فضالً وطريقةً، وزهداً وورعاً، من بيت العلم والزهد، تفقه بأبيه، وصار من : قال عبد الغافر يف تارخيه
 سنة، وحتول شافعيا، وأظهر ذلك فحول أهل النظر، وأخذ يطالع كتب احلديث، وحج ورجع، وترك طريقته اليت ناظر عليها ثالثني

يف سنة مثاٍن وستني، فاضطرب أهل مرو، وتشوش العوام، حىت وردت الكتب من األمري ببلخ، يف شأنه والتشديد عليه، فخرج من 
ابور، مرو، ورافقه ذو ادين أبو القاسم املوسوي، وطائفةٌ من األصحاب ويف خدمته عدةٌ من الفقهاء، فصار إىل طوس، وقصد نيس

فاستقبله األصحاب استقباالً عظيماً أيام نظام امللك، وعميد احلضرة أيب سعد، فأكرموه، وأنزل يف عز وحشمة، وعقد له جملس 
التذكري يف مدرسة الشافعية، وكان حبراً يف الوعظ، حافظاً، فظهر له القبول، واستحكم أمره يف مذهب الشافعي، مث عاد إىل مرو، 

  .ة الشافعية، وقدمه النظام على أقرانه، وظهر له األصحاب، وخرج إىل أصبهان، وهو يف ارتقاءودرس ا يف مدرس

صنف كتاب االصطالم، وكتاب الربهان، وله األمايل يف احلديث، تعصب ألهل احلديث والسنة واجلماعة، وكان شوكاً يف أعني 
  .املخالفني، وحجةً ألهل السنة

    

، ويف الفقه واألصول واحلديث، وتفسريه ثالث جملدات، وله االصطالم الذي شاع يف األقطار، صنف جدي التفسري: وقال أبو سعد
وكتاب القواطع يف أصول الفقه، وله كتاب االنتصار باألثر يف الرد على املخالفني، وكتاب املنهاج ألهل السنة، وكتاب القدر، 

اكترينا محاراً، ركبه اإلمام أبو املظفر إىل : ني بن حسن، قالمسعت من حيكي عن رفيق جدي يف احلج حس. وأملى تسعني جملساً
يا : ما معنا إال إبريق خزف، فلو اشترينا آخر؟ فأخرج مخسة دراهم، وقال: خرق، وبينها وبني مرو ثالثة فراسخ، فرتلنا، وقلت

  .، وفتح اهللا لنافخرجنا على التجريد: قال. حسني، ليس معي إال هذه، خذ واشتر، وال تطلب بعدها مين شيئاً

كنت حنفياً، فبدا يل، : مسعت أبا املظفر السمعاين يقول: ومسعت شهردار بن شريويه، مسعت منصور بن أمحد، وسأله أيب، فقال
عد إلينا يا أبا املظفر، فانتبهت، وعلمت أنه يريد مذهب : وحججت، فلما بلغت مسرياء، رأيت رب العزة يف املنام، فقال يل

  . إليهالشافعي، فرجعت

خرجت مع أيب املظفر إىل احلج، فكلما دخلنا بلدةً، نزل على الصوفية، وطلب احلديث، ومل يزل : وقال احلسني بن أمحد احلاجي
  .اللهم بني يل احلق، فلما دخلنا مكة، نزل على أمحد بن علي بن أسد، وصحب سعداً الزجناين حىت صار حمدثاً: يقول يف دعائه

كنت يف الطواف، فوصلت إىل امللتزم، وإذا برجل قد أخذ : مسعت أبا املظفر السمعاين يقول: مذاين احلافظوقرأت خبط أيب جعفر اهل
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اللهم : هذا مقام األنبياء واألولياء، مث رفع طرفه إىل السماء وقال! أما ترى أين أنت؟: بردائي، فإذا اإلمام سعد، فتبسمت، فقال
ال ختالفين يف سرك، وارفع يديك معي إىل :  يف كل مكاٍن وزماٍن، مث ضحك إيلّ، وقالكما سقته إىل أعز مكان، فأعطه أشرف عز

 ،ن أنت، وال خيالفين عهدك القدمي، فبكيت، ورفعت معه يديربك، وال تقولن البتة شيئاً، وامجع يل مهتك حىت أدعو لك، وأم
عاء األمة، فمضيت وما شيٌء أبغض إيل من مذهب مر يف حفظ اهللا، فقد أجيب فيك صاحل د: وحرك شفتيه، وأمنت، مث قال

  .املخالفني

وقال اإلمام أبو علي بن . لو كان الفقه ثوباً طاوياً، لكان أبو املظفر السمعاين طرازه: مسعت إمام احلرمني يقول: وخبط أيب جعفر
  . آثار الصاحلنيإذا ناظرت أبا املظفر، فكأين أناظر رجالً من أئمة التابعني، مما أرى عليه من: الصفار

وقال أبو . ما حفظت شيئاً فنسيته: مسعت أيب يقول: حدثنا أبو الوفاء عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبوك أبو بكر يقول: قال أبو سعد
إىل أن . عليكم بدين العجائز: سئل جدك حبضور والدي عن أحاديث الصفات، فقال: مسعت أبا األسعد بن القشريي يقول: سعٍد
عاش ثالثاً وستني سنة . ، وتويف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من ربيع األول سنة تسع ومثانني وأربع مئة426ي سنة ولد جد: قال

  .رمحه اهللا

  الحميدي

اإلمام القدوة األثري، املتقن احلافظ، شيخ احملدثني، أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن محيد بن يصل، 
جزيرةٌ فيها بلدة حصينة جتاه شرق : ميدي، األندلسي؛ امليورقي، الفقيه الظاهري، صاحب ابن حزم وتلميذه وميورقةاألزدي، احل

  .األندلس، هي اليوم بأيدي النصارى

الزم أبا حممد علي بن أمحد الفقيه، فأكثر عنه، وأخذ عن أيب عمر بن عبد الرب، وطائفة، . مولدي قبل سنة عشرين وأربع مئة: قال
مث ارحتل، فأخذ مبصر عن القاضي أيب عبد اهللا القضاعي، وحممد بن أمحد القزويين، وأيب إسحاق احلبال، وعدٍة، واحلافظ عبد 

الرحيم بن أمحد البخاري، ومسع بدمشق من أيب القاسم احلنائي، واحلافظ أيب بكر اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين، ومسع باألندلس 
بن عمر بن دهلاث، ومبكة من احملدثة كرمية املروزية، ومبصر أيضاً من عبد العزيز الضراب، وابن بقاء أيضاً من أيب العباس أمحد 

الوراق، وببغداد من عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، وأيب حممد بن هزارمرد، وأيب جعفر بن املسلمة، 
ثر عن أصحاب أيب طاهر املخلص، مث عن أصحاب أيب عمر بن مهدي، إىل وبواسط من العالمة أيب غالب بن بشران اللغوي، وأك

استوطن بغداد، وأول .أن كتب عن أصحاب أيب حممد اجلوهري، ومجع وصنف، وعمل اجلمع بني الصحيحني، ورتبه أحسن ترتيب
  .ارحتاله يف العلم كان يف سنة مثاٍن وأربعني أربع مئة

    

 وحممد بن طرخان التركي، ويوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، وإمساعيل بن حممد التيمي احلافظ أبو عامر العبدري،: حدث عنه
صاحب الترغيب والترهيب، والقاضي حممد بن علي اجلاليب، واحلسني بن احلسن املقدسي، وصديق بن عثمان التربيزي، وشيخه أبو 

 اهللا احلسني بن نصر بن مخيس املوصلي، وأبو القاسم بكر اخلطيب، ومات قبله بدهر، وأبو إسحاق بن نبهان الغنوي، وأبو عبد
إمساعيل بن السمرقندي، وأبو الفتح حممد بن البطي، واحلافظ حممد بن ناصر، وآخرون، وكان من بقايا أصحاب احلديث علماً 
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  .وعمالً وعقداً وانقياداً، رمحة اهللا عليه

أمحل للسماع على الكتف، وذلك يف سنة مخٍس وعشرين وأربع كنت : مسعت أبا عبد اهللا احلميدي يقول: قال حممد بن طرخان
فأول ما مسعت من الفقيه أصبغ بن رشد، وكنت أفهم ما يقرأ عليه، وكان قد تفقه على أيب حممد بن أيب زيد، وأصل أيب من . مئة

  .قرطبة من حملة تعرف بالرصافة، فتحول وسكن جزيرة ميورقة، فولدت ا

  . احلميدي من اجتهاده ينسخ بالليل يف احلر، فكان جيلس يف إجانة يف ماء يتربد بهكان: قال حيىي بن البناء

جاء أبو بكر بن ميمون، فدق الباب على احلميدي، وظن أنه أذن له، فدخل، فوجده مكشوف : قال احلسني بن حممد بن خسرو
  .تواهللا لقد نظرت إىل موضٍع مل ينظره أحد منذ عقل: الفخذ، فبكى احلميدي، وقال

  .مل أر مثل صديقنا أيب عبد اهللا احلميدي يف نزاهته وعفته، وورعه، وتشاغله بالعلم، صنف تاريخ األندلس: قال أبو نصر بن ماكوال

مل تر عيناي مثل احلميدي يف فضله ونبله، وغزارة علمه، وحرصه على نشر العلم، وكان : قال أيب: وقال حيىي بن إبراهيم السلماسي
اماً يف احلديث وعلله ورواته، متحققاً بعلم التحقيق واألصول على مذهب أصحاب احلديث مبوافقة الكتاب والسنة، ورعاً تقياً، إم

  .فصيح العبارة، متبحراً يف علم األدب والعربية والترسل

ات األصدقاء، وله كتاب مجل تاريخ اإلسالم، وكتاب الذهب املسبوك يف وعظ امللوك، وكتاب الترسل، وكتاب خماطب: إىل أن قال
  .وكتاب حفظ اجلار، وكتاب ذم النميمة، وله شعر رصني يف املواعظ واألمثال

ال يرى مثله قط، وعن مثله ال يسأل، مجع بني الفقه واحلديث واألدب، : سألت أبا عامر العبدري عن احلميدي، فقال: قال السلفي
  .ورأى علماء األندلس، وكان حافظاً

كان : قال أبو علي الصديف. صريين الشهاب شهاباً: رياً يف رواية كتاب الشهاب عن مؤلفه، فقالكان احلميدي يقصد كث: قلت
. ميونه ابن رئيس الرؤساء، مث جرت يل معه قصص أوجبت انقطاعي عنه_ من الدنيا _ احلميدي يدلين على الشيوخ، وكان متقلالً 

  .يا قطوحدثين أبو بكر بن اخلاضبة أنه ما مسع احلميدي يذكر الدن

كتاب العلل، وأحسن ما وضع فيه : ثالث كتٍب من علوم احلديث جيب االهتمام ا: مسعت احلميدي يقول: قال حممد بن طرخان
  .كتاب الدار قطين

ومجع كتاب العلل يف عدة كتب علي بن املديين إمام الصنعة، ومجع أبو بكر اخلالل ما وقع له من علل األحاديث اليت تكلم : قلت
  .اإلمام أمحد، فجاء يف ثالثة جملدات، وفيه فوائد مجة، وألف ابن أيب حامت كتاباً يف العلل، جملد كبريعليها 

والثاين كتاب املؤتلف واملختلف، وأحسن ما وضع فيه اإلكمال لألمري ابن ماكوال، وكتاب وفيات املشايخ، وليس فيه كتاب، : قال
رتبه على حروف املعجم : وقد كنت أردت أن أمجع فيه كتاباً، فقال يل األمري: يقال احلميد_ مل يعمل فيه كتاب عام : يريد_ 

  .بعد أن ترتبه على السنني

قد مجع احلافظ أبو يعقوب القراب يف ذلك كتاباً ضخماً، ومل يستوعب، وال قارب، ومجع يف ذلك أبو القاسم عبد الرمحن : قلت
 ما أشار به األمري أبو نصر عملت أنا تاريخ اإلسالم، وهو كاف يف معناه فيما بن منده األصبهاين كتاباً كبرياً منثوراً، وعلى

  .أحسب، ومل يكن عندي تواريخ كثرية مما قد مسعت ا بالعراق، وباملغرب وبرصد مراغة، ففاتين مجلة وافرةٌ

أخربنا أبو عمر بن عبد الرب، : تارخيهقال أبو عبد اهللا احلميدي يف . فاشتغل احلميدي بالصحيحني إىل أن مات: قال حممد بن طرخان
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  .أخربنا عبد اهللا بن حممد اجلهين مبصنف النسائي قراءة عليه، عن محزة الكناين، عنه

حممد بن أيب نصر األزدي األندلسي، مسع مبيورقة من ابن حزم قدمياً، وكان يتعصب له، ومييل إىل قوله، : قال القاضي عياض
  .لى ابن حزم، خرج احلميدي إىل املشرقوأصابته فيه فتنةً، وملا شدد ع

    

تويف احلميدي يف سابع عشر ذي احلجة سنة مثاٍن ومثانني وأربع مئة عن بضٍع وستني سنة أو أكثر، وصلى عليه أبو بكر الشاشي، 
  .ودفن مبقربة باب أبرز، مث إم نقلوه بعد سنتني إىل مقربة باب حرب، فدفن عند بشٍر احلايف

كان احلميدي أوصى إىل األجلّ مظفر بن رئيس الرؤساء أن يدفنه عند بشٍر، فخالف، فرآه بعد مدة يف : عساكرقال احلافظ ابن 
  .النوم يعاتبه، فنقله يف صفر سنة إحدى وتسعني، وكان كفنه جديداً، وبدنه طرياً يفوح منه رائحة الطيب، رمحه اهللا، ووقف كتبه

: د بن قدامة، وقرأت على سنقر الزيين حبلب، أخربنا املوفق عبد اللطيف بن يوسف قاالأخربنا أبو الفهم بن أمحد، أخربنا أبو حمم

، أخربنا منصور بن النعمان مبصر، أخربنا علي بن حممد بن 485أخربنا حممد بن عبد الباقي، أخربنا حممد بن أيب نصر احلافظ سنة 
هللا بن معاوية اجلمحي، حدثنا محاد بن سلمة، ومحاد بن زيد إسحاق القاضي، حدثنا علي بن عبد احلميد الغضائري، حدثنا عبد ا

" تسحروا فإن يف السحور بركة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قاال

. علية وغريه، عن عبد العزيزرواه ابن ماجة من طريق محاد بن زيد، وهو غريب عن محاد بن سلمة، وأخرجه مسلم من طريق ابن 

  : ومن نظم احلميدي

 تأدية الحقوق اهللا وتقوى  طريق الزهد أفضل ما طريق

 وذر بنيات الطريق يعنك  باهللا يكفك واستعنه فثق

  : وله

  سوى الهذيان من قيٍل وقال  الناس ليس يفيد شيئاً لقاء

 العلم أو إصالح حال ألخذ  من لقاء الناس إال فأقلل

  : هول

 وما صحت به اآلثار ديني  كتاب اهللا عز وجل قولي

 فهو عن حقٍّ مبين وعوداً  اتفق الجميع عليه بدءاً وما

 منها على عين اليقين تكن  فدع ما صد عن هذي وخذها

  صاحب سمرقند

نديق، فجحد، فأقاموا الشهود عليه اخلان أمحد، كان جباراً مارقاً، قام عليه األمراء، وأمسكوه، مث عقدوا له جملساً، فادعوا أنه ز
  .بعظائم، فأفىت الفقهاء بقتله، فخنقوه، وسلطنوا بعده ابن عمه مسعوداً، سنة سبع ومثانني وأربع مئة

  الشيباني
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مسع . الشيخ املسند، أبو الفتح عبد الواحد بن علوان بن عقيل بن قيس، الشيباين، البغدادي، السقالطوين، النصري، أخو عبد الرمحن
  .با نصر أمحد بن حممد بن حسنون، وأبا القاسم احلريف، وعثمان بن دوست، وأبا حممد احلسن بن رامنيأ

قاضي املارستان، وولده عبد الباقي، وإمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي، وعمر بن ظفر، وأبو الكرم بن : حدث عنه
  .ه سنة ثالٍث وأربع مئةمولد. الشهرزوري، وفخر النساء شهدة، وعتيق بن صيالء

  .تويف يف رجب سنة إحدى وتسعني وأربع مئة: قال شجاع الذهلي

  ابن الفرات

ولد سنة إحدى عشرة . الشيخ أبو الفضل أمحد بن علي بن الفضل بن طاهر بن الفرات الدمشقي، ينتمي إىل ابن الفرات الوزير
  .وأربع مئة

حدثنا عنه هبة اهللا بن طاووس، ونصر بن أمحد : قال ابن عساكر. رامش، والعتيقيمسع أباه، وعبد الرمحن بن أيب نصر، ومنصور بن 
ابن مقاتل، وعلي بن أشليها، وأمحد بن سالمة، وعبد الرمحن بن أيب احلسن الداراين، وكان من األدباء، لكنه رافضي رقيق الدين، 

  .تويف يف صفر سنة أربع وتسعني وأربع مئة

  قسيم الدولة

، قسيم الدولة أبو الفتح آقسنقر التركي احلاجب، مملوك السلطان ملكشاه السلجوقي، وهو جد نور الدين الشهيد، األمري الكبري
اسم أبيه آل ترغان كان رفيع الرتبة عند السلطان، وتزوج بداية امللك إدريس بن طغان، : ال، بل هو لصيق مبلكشاه، فيقال: وقيل

ج الدولة، ففر، ومتلكها ملكشاه سنة تسٍع وسبعني وأربع مئة، فقرر نيابتها آلقسنقر، وقدم مع السلطان حلب حني حارب أخاه تا
فأحسن السياسة، وأباد الدعار، وعمرت حلب، وقصدها التجار، وأنشأ منارة جامعها، فامسه منقوش عليها، وبىن مشهد قرنبيا، 

  .ومشهد الذكر، وصار دخل البلد يف اليوم ألفاً ومخس مئة دينار

    

ا تاج الدولة، فاستوىل على دمشق، فلما كان يف سنة سبٍع ومثانني، حتارب هو وآقسنقر، وعرض آقسنقر عشرين ألف فارس، وأم
والتقى اجلمعان، فربز آقسنقر بنفسه، ومحي الوطيس، مث تفلل مجعه، وثبت آقسنقر فأسر يف طائفة يف فرسانه، فأمر تاج الدولة 

مجادى األوىل من السنة رمحه اهللا، مث دفن باملدرسة الزجاجية حبلب بعد أن دفن مدة مبشهد بضرب عنقه وأعناق أصحابه، وذلك يف 
  .قرنبيا، نقله ولده األتابك زنكي، وأنشأ عليه قبةً، وملا قتل كان ولده زنكي صبياً، وتنقلت به األيام، مث صار ملكاً

  ابن العربي

صحب ابن حزم، وأكثر .  بن حممد بن العريب اإلشبيلي، والد القاضي أيب بكراإلمام العالمة األديب، ذو الفنون أبو حممد عبد اهللا
  .عنه، مث ارحتل بولده أيب بكر، فسمعا من طراد الزينيب، وعدة، وكان ذا بالغٍة ولسٍن وإنشاء
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ورجع ابنه إىل . ئةمات مبصر يف أول سنة ثالٍث وتسعني وأربع مئة يف عشر التسعني، فإن مولده كان يف سنة مخٍس وثالثني وأربع م
  .األندلس

  الحكَّاك

  .الشيخ اإلمام احلافظ املفيد أبو الفضل جعفر بن حيىي بن إبراهيم التميمي املكي بن احلكاك

وقدم بغداد، . مسع أبا ذر احلافظ، وأبا بكر حممد بن إبراهيم األردستاين، وأبا احلسن بن صخر، وأبا نصر عبيد اهللا السجزي، وعدةً
  .أيب احلسني بن النقور وطبقتهفانتقى على 

كان موصوفاً باملعرفة واحلفظ واإلتقان والفقه والصدق، وكان يترسل عن أمري مكة ابن أيب هاشم إىل اخلليفة وإىل : قال ابن النجار
  .امللوك، ويتوىل قبض األموال منهم، وحيمل كسوة الكعبة

ن ناصر، وحيىي بن عبد الباقي الغزال، وحممد بن عبد الباقي بن إمساعيل بن السمرقندي، وصاحل بن شافع، وحممد اب: حدث عنه
  .البطي، وآخرون

ال، إال شاباً يقال : أرأيت مبكة من يقيم احلديث؟ قال: حدثنا ابن الطيوري، سألت أبا بكر اخلطيب عند قدومه من حجه: السلفي
  .له جعفر ابن احلكاك

كان ابن احلكاك من الفضالء : وقال اليوناريت. نصر السجزي، وكان ذا معرفةصحب جعفر أبا ذر، وأبا : وقال املؤمتن الساجي
  .األثبات

قرأت عليه ببغداد كثرياً، وكان يفهم احلديث جيداً، مولده سنة : وقال أبو علي الصديف. ثقةٌ مأمون: وقال عبد الوهاب األمناطي
  .ست عشرة وأربع مئة، ومات يف صفر سنة مخس ومثانني وأربع مئة

ربنا عمر بن عبد املنعم الطائي، أخربنا أبو اليمن زيد بن احلسن إجازة، أخربنا حممد بن ناصر، أخربنا جعفر بن حيىي، أخربنا حممد أخ
: قال بشر بن احلارث: بن علي بن حممد األزدي مبكة، حدثنا عمر بن سيف، حدثنا حممد بن دليل، حدثنا عبد اهللا بن خبيق قال

  .غيظٌ، واألمحق سخنة العني، والبخيل قساوة القلبالنظر يف وجه الظامل 

  ابن سراج

الشيخ اإلمام احملدث اللغوي الوزير األكمل، حجة العرب، أبو مروان عبد امللك بن قاضي اجلماعة أيب القاسم سراج بن عبد اهللا بن 
  .حممد بن سراج األموي، موالهم القرطيب، إمام اللغة غري مدافٍع

  .ربيع األول، قاله أليب علي الغساينولد سنة أربع مئة يف 

أبيه، وإبراهيم بن حممد اإلفليلي، ويونس بن عبد اهللا ابن مغيث، ومكي بن أيب طالب القيسي، وأيب عمرو السفاقسي، : روى عن
  .أبو علي بن سكرة، وأبو عبد اهللا بن احلاج، وابنه احلافظ أبو احلسن سراج، وطائفة: روى عنه. ومجاعة

الوزير أبو مروان احلافظ اللغوي : وقال القاضي عياض. هو أكثر من لقيته علماً باآلداب، ومعاين القرآن واحلديث: قال ابن سكرة
إىل . النحوي، إمام األندلس يف وقته يف فنه، وأذكرهم للسان العرب، وأوثقهم على النقل، وكان أبوه أبو القاسم من أفضل العلماء
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  .فظ، أن مكي بن أيب طالب كان يعرض عليه تواليفه، ويأخذ رأيه فيها، وإليه كانت الرحلةوأخربين أبو احلسني احلا: أن قال

كان شيخنا أبو مروان حبر علم، عنده يسقط حفظ احلفاظ، ودونه يكون علم العلماء، فاق الناس يف : قال أبو احلسن بن مغيث
  .وقته، وكان بقية األشراف واألعيان

ارحه على اعتالء سنه، وكان متوقد الذهن، سريع اخلاطر، تويف يوم عرفة سنة تسع ومثانني وأربع متع جبو: وقال أبو علي الغساين
  .مئة، رمحه اهللا

  الوقشي

قرية على : عرف بالوقشي، ووقش. العالمة البحر ذو الفنون أبو الوليد هشام بن أمحد بن خالد بن سعيد الكناين األندلسي الطليطلي
  . مثان وأربع مئةمولده سنة. بريٍد من طليطلة

    

  .أخذ عن احلافظ أيب عمر الطلمنكي، وأيب حممد بن عياش اخلطيب، وأيب عمرو السفاقسي، وأيب عمر احلذاء، ومجاعة

أبو الوليد أحد رجال الكمال يف وقته باحتوائه على فنون املعارف، من أعلم الناس بالنحو واللغة ومعاين الشعر : قال صاعد
 حافظ للسنن وأمساء الرجال، بصري باعتقادات وأصول الفقه، واقف على كثٍري من فتاوى األئمة، نافذٌ يف والبالغة، بليغ شاعر،

الفرائض واحلساب والشروط ويف اهلندسة، مشرف على مجيع آراء احلكماء، ثاقب الذهن، مع حسن املعاشرة، ولني الكنف، 
  .وصدق اللهجة

سدي، وكان خمتصاً به، وكان يعظمه، ويقدمه، ويصفه باالستبحار يف العلوم، وقد نسبت أخربنا عنه أبو حبر األ: وقال ابن بشكوال
  .إليه أشياء، فاهللا أعلم

كان غايةً يف الضبط، نسابةً، له تنبيهات وردود، نبه على كتاب أيب نصر الكاليب، وعلى مؤتلف الدارقطين، وعلى : وقال عياض
  .تويف سنة تسع ومثانني وأربع مئة يف مجادى اآلخرة.  يف القدر والقرآن، فزهدوا فيهالكىن ملسلم، ولكنه ام باالعتزال، وألف

  الفقيه نصر

الشيخ اإلمام العالمة القدوة احملدث، مفيد الشام، شيخ اإلسالم، أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي 
  .املقدسي الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف واألمايل

ولد قبل سنة عشر وأربع مئة، وارحتل إىل دمشق قبل الثالثني، فسمع صحيح البخاري من أيب احلسن بن السمسار، صاحب الفقيه 
أيب زيد املروزي، ومسع من عبد الرمحن بن الطبيز، وأيب احلسن حممد ابن عوف املزين، وابن سلوان املازين، وطبقتهم، ومسع من هبة 

، وبصور من الفقيه سليم الرازي، وبغزة من حممد بن جعفر امليماسي، مسع منه املوطأ، وبالقدس من أيب اهللا بن سليمان، وغريه
القاسم عمر بن أمحد الواسطي، وأيب العزائم حممد بن حممد بن الغراء البصري، وأيب الفرج عبيد اهللا بن حممد املراغي النحوي، وأيب 

ومبيافارقني من أيب الطيب سالمة بن إسحاق اآلمدي، ومسع أيضاً من أيب علي بكر حممد بن احلسن البشنوي الصويف، وعدة، 
األهوازي املقرئ، ومن عبد الوهاب بن احلسن بن برهان الغزال، لقيه بصور، وأجاز له من مكة أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي، ومن 
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 وصنف كتاب احلجة على تارك احملجة، وأملى .بغداد القاضي أبو الطيب، ومن صيدا احلسن بن حممد بن أمحد بن مجيع وطائفة
  .جمالس مخسة، وبرع يف املذهب

تفقه على الدارمي، وعلى الفقيه سليم وغريمها، واستوطن بيت املقدس مدةً طويلة، مث حتول يف آخر عمره، وسكن دمشق عشر 
  .سنني، وخترج به األصحاب

طاهر، وأبو القاسم النسيب، ومجال اإلسالم أبو احلسن علي بن اخلطيب وهو من شيوخه، ومكي الرميلي، وحممد ابن : حدث عنه
املسلم، والقاضي املنتجب حيىي بن علي القرشي، وأبو الفتح نصر اهللا بن حممد املصيصي، وعلي بن أمحد بن مقاتل، وحسان بن 

وحلقه . و بكر بن العريب، وخلق كثريمتيم، ومعايل ابن احلبويب، وأبو يعلى محزة بن احلبويب، ومحزة بن أمحد بن كروس، والقاضي أب
  .أبو حامد الغزايل، وتفقه به، وناظره، وكان يشغل يف جامع دمشق يف الزاوية الغربية امللقبة بالغزالية

قدم دمشق سنة مثانني وأربع مئة، فأقام ا يدرس املذهب إىل أن مات، ويروي احلديث، وكان : قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر
إماماً، زاهداً، عامالً، مل يقبل صلةً من أحد بدمشق، بل كان يقتات من غلٍة حتمل إليه من أرض نابلس، فيخبز له كل يوم فقيهاً، 

  .من زهده وتقلله وتركه الشهوات أشياء عجيبة_ وكان خيدمه _ حكى لنا ناصر النجار . قرصه يف جانب الكانون

درست على الفقيه سليم الرازي من سنة مثان وثالثني وأربع مئة إىل سنة : قولمسعت الفقيه نصراً ي: قال غيث بن علي األرمنازي
يف حنو ثالث مئة جزء، : وسألته يف كم التعليقة اليت صنفها؟ قال. أربعني، ما فاتين منها درس، وال وجعت إال يوماً واحداً، وعوفيت

  .ما كتبت منها حرفاً إال وأنا على وضوء، أو كما قال

    

ت من حيكي أن امللك تاج الدولة تتش بن ألب أرسالن زار الفقيه نصراً يوماً، فلم يقم له، وال التفت إليه، وكذا ابنه ومسع: قال
: أحلها أموال اجلزية، فقام من عنده، وأرسل إليه مببلغ، وقال: امللك دقاق، فسأله عن أحل األموال اليت يتصرف فيها السلطان، قال

: ال حاجة بنا إليه، فلما ذهب الرسول، المه الفقيه نصر املصيصي، وقال: األصحاب، فلم يقبله، وقالهذا من اجلزية، ففرقه على 

  .ال جتزع من فواته، فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد، فكان كما تفرس فيه: قد علمت حاجتنا إليه، فقال

: د والترته عن الدنيا والتقشف، حكى يل بعض أهل العلم قالكان رمحه اهللا على طريقٍة واحدة من الزه: قال احلافظ ابن عساكر

صحبت إمام احلرمني خبراسان، والشيخ أبا إسحاق ببغداد، فكان طريقه عندي أفضل من طريقة إمام احلرمني، مث قدمت الشام، 
  .فرأيت الفقيه أبا الفتح، فكانت طريقته أحسن من طريقتيهما

ن أيب حائط، ألف كتاب االنتخاب الدمشقي يف بضعة عشر جملداً، وله كتاب التهذيب يف كان الفقيه نصر يعرف أيضاً باب: قلت
املذهب، يف عشرة أسفار، وله كتاب الكايف يف املذهب، ما فيه أقوال وال وجوه، وعاش نيفاً ومثانني سنة، رمحه اهللا، ودفن مبقربة 

  .باب الصغري

  . وأربع مئةتويف يف احملرم سنة تسعني: قال احلافظ أبو القاسم

  .يف جالسه غلطات، وأحاديث واهية: قلت

قرأت على أيب احملاسن حممد بن هاشم بن عبد القاهر بن عقيل العباسي ببستانه، أخربنا الفضل بن عقيل بن عثمان العباسي املعدل 
، أخربنا أبو الفتح نصر يف سنة مخس وعشرين وست مئة، أخربنا أبو الندى حسان بن متيم الزيات سنة ثالث ومخسني ومخس مئة



الذهيب-سري أعالم النبالء  3588  

بن إبراهيم الفقيه، أخربنا سليم بن أيوب، أخربنا القاضي حممد بن أمحد بن القاسم احملاملي، أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار، حدثنا 
ن حارثة بن أمحد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق بن مهام، أخربنا معمر، عن الزهري، أخربين عبد اهللا بن عامر ابن ربيعة، ع

مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعه جربيل جالس باملقاعد، فسلمت عليه، واجتزت، فلما رجعت، : النعمان، قال
  ".فإنه جربيل، وقد رد السالم عليك: "نعم، قال: ؟ قلت"هل رأيت الذي كان معي: "وانصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال يل

بدران بنابلس، أخربنا أمحد بن اخلضر، أخربنا محزة بن أمحد بن فارس، أخربنا نصر بن إبراهيم الزاهد، حدثنا أخربنا عبد احلافظ بن 
عبدوس بن عمر التنيسي، أخربنا أبو الفتح الفرغاين، أخربنا علي بن عبد اهللا الصويف، حدثنا حممد بن احلسن املقرئ، مسعت يوسف 

من أحسن سريرته، أحسن اهللا : علماء يتواعظون بثالث، ويكتب بعضهم إىل بعضكان ال: بن احلسني، مسعت ذا النون يقول
  .عالنيته، ومن أصلح ما بينه وبني اهللا، أصلح اهللا ما بينه وبني الناس، وما أصلح أمر آخرته، أصلح اهللا أمر دنياه

نا مأمور وأنتم مأمورون، مث مسعت يا سيدي أمهلوين، أ: حكى الفقيه نصر عن شيخه نصر أنه قبل موته بلحظة مسعه وهو يقول
أجلسين، فأجلسته، فأحرم بالصالة، ووضع يده على األخرى وصلى، مث تويف : يا سيدي املؤذن يؤذن، فقال: املؤذن بالعصر، فقلت
  .من ساعته، رمحه اهللا

ريب املغرب، ألن اخللق حالوا مل ميكنا دفنه إىل ق: أرخ ابن عساكر وفاة الفقيه نصر يف يوم عاشوراء سنة تسعني، فقال من شيعه
  .بيننا وبينه، ومل نر جنازة مثلها، وأقمنا على قربه سبع لياٍل

  .وفيها مات شيخ املالكية أبو يعلى أمحد بن حممد بن احلسن العبدي البصري ابن الصواف عن تسعني سنة، وله تصانيف مجة: قلت

  . من روى عن أيب عبد اهللا اجلرجاينومسند أصبهان أبو نصر عبد الرمحن بن حممد السمسار، خامتة

  .وشيخ مهذان أبو الفتح عبدوس بن عبد اهللا بن حممد بن عبدوس عن مخس وتسعني سنة

  .وشيخ القراء ببغداد أبو القاسم حيىي بن أمحد السييب، تال على احلمامي، وعمر مئةً وسنتني

دت أن أمسع منه لفعلت، ولكين تورعت ألجل أنه كان أدركت القضاعي، ولو أر: حكى الفقيه نصر اهللا، عن الفقيه نصر قال
  .يترسل للمصريني، مث احتجت يف التخريج، فرويت عنه باإلجازة

  .أول ما تفقه الفقيه نصر بالقدس، مث سار إىل ديار بكر، ورأى الكازروين، مث لقي سليماً: قال نصر اهللا

ه مل يبق منه غري اللحم والعظم، وكان يف القدس يعمل الدعوات لتالميذه، وكان أبوه فامياً، وكان الفقيه ربعةً، إال أن: إىل أن قال
  .وينفق عليهم شيئاً كثرياً من وقٍف كان عليهم

  النسفي

    

. اإلمام احلافظ احملدث أبو علي احلسن بن عبد امللك بن علي بن موسى بن إسرافيل النسفي، ولد مفيت نسف القاضي أيب الفوارس

  .مئةولد سنة أربع وأربع 

ومسع الكثري من احلافظ جعفر بن حممد املستغفري، والزمه، ومن أيب نعيم حسني بن حممد صاحب خاف اخليام، ومن معتمد بن 
  .حممد املكحويل، وعدد كثري ال أعرفهم، وروى الكثري ببخارى ومسرقند
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  . املعايل حممد بن نصر وآخروناحملدث عثمان بن علي البيكندي، وأبو ثابت احلسني ابن علي البزدوي، وأبو: حدث عنه

  .تويف بنسف يف الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة سبع ومثانني وأربع مئة. حلق السمعاين وابنه عبد الرحيم أصحابه

  الكرجي

نة ست ولد س. الشيخ اإلمام احملدث احلجة، أبو طاهر أمحد بن احلسن بن أمحد بن احلسن بن خداداد الكرجي الباقالين البغدادي
  .عشرة وأربع مئة

ومسع من أيب علي بن شاذان كتاب السنن لسعيد بن منصور، ومسع من الربقاين، وعبد امللك بن بشران، ومجاعة كتباً مطولة ينفرد 
  .ا، وهو ابن خال احلافظ أيب الفضل بن خريون، ورفيقه يف الطلب

  . وآخرون، وأجاز للسلفيأبو علي الصديف، وعبد الوهاب األمناطي، وابن ناصر،: روى عنه

كان : كان شيخاً عفيفاً زاهداً منقطعاً إىل اهللا، ثقةً فهماً، ال يظهر إال يوم اجلمعة، مسعت عبد الوهاب األمناطي يقول: قال السمعاين
أنا : ل لناأبو طاهر الباقالين أكثر معرفةً من أيب الفضل بن خريون، وكان زاهداً، حسن الطريقة، ما حدث يف اجلامع، وكان يقو

حبكمكم إال يوم اجلمعة، فإنه للتكبري والتالوة، وكتبوا أمساء شيوخ بغداد لنظام امللك، وأحلوا على أيب طاهر، فما أجاب إىل ايء 
  .إليه

  .تويف يف ربيع اآلخر و تسع ومثانني وأربع مئة

  ابن أيوب

  .ي املراتيب البزازالشيخ الثقة املأمون أبو احلسن بن احلسني بن علي بن أيوب البغداد

  .أبا القاسم احلريف، وأبا علي بن شاذان، وعبد الغفار املؤدب: مسع

إمساعيل بن حممد التيمي، وعبد الوهاب األمناطي، وحممد بن ناصر، وأبو الفتح بن البطي، وشهدة الكاتبة، وخطيب : حدث عنه
  .املوصل، وآخرون

ومتميزيهم، ومن بيت الصون والعفاف والثقة والرتاهة، ولد سنة عشر وأربع كان من خيار البغداديني، : قال أبو سعد السمعاين
  .مئة، ومات يوم عرفة سنة اثنتني وأربع مئة

  .كان صحيح السماع، ثقةً يف روايته، مسعت منه: سألت شجاعاً عنه، فقال: قال السلفي

  .شيخ من التجار نبيلٌ بزاز مستور: وقال ابن سكرة

  .هو ثقةٌ عدل، وأصله من املوصل: يبوقال أبو بكر بن العر

  .الغالب على ظين أنه سنة إحدى عشرة وأربع مئة: سألته عن مولده، فقال: وقال إمساعيل بن السمرقندي

وفيها تويف شيخ القراء أبو الربكات بن طاووس، وأبو احلسني أمحد بن عبد القادر بن يوسف اليوسفي، ومسند بلخ أبو القاسم أمحد 
حممد اخلليلي، وصاحب غزنة إبراهيم بن مسعود بن فاتح اهلند حممود بن سبكتكني، وشاعر وقته أبو القاسم أسعد بن بن حممد بن 
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علي الزوزين، وأبو تراب عبد الباقي بن يوسف املراغي الفقيه، وأبو احلسن علي بن احلسن ابن احلسني اخللعي، وأبو أمحد فضالن 
  .ي بن عبد السالم الرميلي شهيداً يف أخذ بيت املقدسبن عثمان القيسي بأصبهان، واحملدث مك

  السرخسي

  .الشيخ العامل الفقيه املعمر، أبو العباس الفضل بن عبد الواحد بن الفضل السرخسي مث النيسابوري احلنفي التاجر

 احلريي، وصاعد بن أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج، وابن عبدان، وأيب سهل بن حسنويه، والقاضي أيب بكر: مسع من
مولده يف سنة أربع مئة، وقدم بغداد . حممد القاضي، وأيب بكر حممد بن عبويه املروزي األنباري مبرو، وأيب سهل الكالباذي ببخارى

  .يف سنة عشر مع أبيه للتجارة

د بن أيب بكر السنجي، شيخ مسن معمر، حسن السرية، ذو نعمة وثروة، حدثنا عنه عمي احلسن، وأبو طاهر حمم: قال السمعاين
  .وأبو مضر الطربي، وعبد اهللا بن الفراوي، وناصر بن سلمان األنصاري، ومجاعة كثرية

طلبوا من الفضل هذا ألفي دينار، وأخذوه، وضمنه ابن صاعد، وبقي أياماً، ومات يف : وقرأت خبط إمساعيل بن عبد الغافر: قال
  . وجدوا له شيئاً، فإن ابنه هرب وأصحابه، وكان صلباً يف مذهب أيب حنيفةمجادى األوىل سنة أربع وتسعني وأربع مئة، وما

    

وفيها مات أبو الفضل أمحد بن علي بن الفرات بدمشق، وكان يترفض، واملفيت سعد بن علي العجلي مذان، وعبد اخلالق بن حممد 
 الرمحن بن أمحد املروزي البزاز، والعالمة أبو سعيد ابن خلف املؤدب ابن األبرص؛ لقي الاللكائي، وشيخ الشافعية أبو الفرج عبد

عبد الواحد بن القشريي، وعزيزي بن عبد امللك اجليلي القاضي شيذله، وحممد ابن احلسن الراذاين احلنبلي العابد، وأبو مسعود حممد 
د، ونصر بن البطر مسند الوقت، بن عبد اهللا بن أمحد السوذرجاين، والقاضي أبو نصر بن ودعان املوصلي، ومنصور بن بكر بن حي

  .وعلي بن أمحد بن األخرم املؤذن

  الجياني

اإلمام احلافظ اود، احلجة الناقد، حمدث األندلس أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد الغساين، األندلسي، اجلياين، صاحب كتاب 
  .مولده يف احملرم سنة سبع وعشرين وأربع مئة. تقييد املهمل

 حممد اجلذامي، وهو أعلى شيٍخ له، وحامت ابن حممد الطرابلسي، وأيب عمر بن عبد الرب، وأيب عبد اهللا حممد بن حكم بن: حدث عن
عتاب، واحملدث أيب عمر بن احلذاء، وأيب شاكر عبد الواحد القربي، وسراج بن عبد اهللا القاضي، وأيب الوليد سليمان بن خلف 

  .ث، وطائفة سواهمالباجي، وأيب العباس أمحد بن عمر بن دهلا

له تصانيف كثرية . ومل يرحل من األندلس، وكان من جهابذة احلفاظ، قوي العربية، بارع اللغة، مقدماً يف اآلداب والشعر والنسب
أخربنا عنه غري واحٍد، ووصفوه باجلاللة، واحلفظ، والنباهة : يف هذه الفنون، نعته ذا وأكثر منه خلف بن عبد امللك احلافظ، وقال

  .والتواضع، والصيانة

أمانة اهللا يف : حدثنا أبو بكر بن طاهر، عن أيب علي الغساين، أن أبا عمر بن عبد الرب قال له: قال أبو زيد السهيلي يف الروض األنف
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  .عنقك؛ مىت عثرت على اسٍم من أمساء الصحابة مل أذكره؛ إال أحلقته يف كتايب، يعين االستيعاب

كان أبو علي اجلياين من أكمل من رأيت علماً باحلديث، ومعرفةً بطرقه، :  احلسن بن مغيث قالمسعت أبا: قال ابن بشكوال
وحفظاً لرجاله، عاىن كتب اللغة، وأكثر من رواية األشعار، ومجع من سعة الرواية ما مل جيمعه أحد أدركناه، وصحح من الكتب ما 

 يف رجال الصحيحني مساه تقييد املهمل ومتييز املشكل، وهو كتاب حسن مل يصححه غريه من احلفاظ، فكتبه حجةٌ بالغة، مجع كتاباً
  .مسعناه على القاضي أيب عبد اهللا بن احلجاج عنه، لزم بيته لزمانٍة حلقته: مفيد، أخذه الناس عنه، قال ابن بشكوال

اين، امللقب بالبغدادي، والقاضي أبو علي حممد بن حممد بن حكم الباهلي، وحممد ابن أمحد بن إبراهيم اجلي: وروى عنه أيضاً: قلت
بن سكرة، وأبو العالء زهر بن عبد امللك اإليادي، وعبد اهللا بن أمحد بن مساك الغرناطي، واحلافظ عبد الرمحن بن أمحد بن أيب ليلى، 

سبعني ومخس ويوسف بن يبقى النحوي، وحممد بن عبد اهللا بن خليل القيسي مسند مراكش، فحدث عنه بصحيح مسلم يف سنة 
  .مئة

  .تويف األستاذ احلافظ أبو علي يف ليلة اجلمعة، ثاين عشر شعبان سنة مثان وتسعني وأربع مئة

أخربنا احلسن بن علي األمني، أخربنا جعفر بن منري املالكي، أخربنا أبو حممد العثماين، أخربنا حممد بن حممد بن حكم، أخربنا 
 حممد، حدثنا أبو بكر بن إمساعيل، حدثنا أبو القاسم البغوي مبكة إمالًء، سنة عشٍر وثالث احلافظ أبو علي الغساين، حدثنا حكم بن

ما : "مئة، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مبارك بن فضالة، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .هذا حديثٌ حسن اإلسناد". حتاب رجالن يف اهللا إال كان أفضلهما أشدمها حباً لصاحبه

ومات مع أيب علي احلافظ، مفيد بغداد أبو علي أمحد بن حممد بن أمحد الربداين عن سبعني سنة، واحلافظ مفيد أصبهان أبو بكر 
 أمحد بن حممد بن أيب بكر أمحد بن موسى بن مردويه، ومسند خراسان أبو علي نصر اهللا بن أمحد بن عثمان اخلشنامي، وشيخ احلرم

املفيت أبو عبد اهللا احلسني بن علي الطربي الشافعي، ومقرئ بغداد أبو املعايل ثابت بن بندار البقال، ومسند بغداد الشريف أبو 
  .الفضل حممد بن عبد السالم األنصاري

  الكتبي

  .اإلمام احلافظ، حمدث هراة، احلاكم أبو عبد اهللا احلسني بن حممد الكتيب اهلروي املؤرخ

  . العباس القرشي، واحلافظ أبا يعقوب القراب، وسامل ابن عبد اهللا أبا معمر وطبقتهممسع سعيد بن

  .أبو النضر الفامي، وعبد الرشيد بن ناصر، وعبد امللك بن عبد اهللا، ومسعود بن حممد الغامني، وآخرون: وعنه

    

 يف صفر سنة ست وتسعني وأربع مئة، وله سبع مات. له عناية تامة بالتواريخ، ويلقب حباكم كراسة: أثىن عليه السمعاين، وقال
  .ومثانون سنة

  الشيحي
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اإلمام احملدث اجلوال الصدوق، أبو منصور عبد احملسن بن حممد ابن علي بن أمحد بن علي بن شهدانكه الشيحي، مث البغدادي، 
  .الفقيه، املالكي، النصري، من حملة النصرية، التاجر، السفار

  .427لدت يف سنة إحدى وعشرين وأربع مئة، ومسعت يف سنة و: قال غيث بن علي قال يل

أبا بكر أمحد بن حممد بن الصقر، وأبا منصور حممد بن حممد بن السواق، وعبد العزيز بن علي األزجي، وأبا طالب بن غيالن، : مسع
 اهللا حممد بن حيىي بن سلوان، وأبا حممد اخلالل، وعدة، ومبصر أبا احلسن بن الطفال، وأبا القاسم الفارسي، وبدمشق أبا عبد

  .وبالرحبة عبيد اهللا بن أمحد الرقي، وعدة، وكتب خبطه أكثر تصانيفه

اخلطيب شيخه، وأبو السعود الي، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو الفتح بن عبد السالم، والفقيه سعيد بن حممد : حدث عنه
الرزاز، وابن ناصر، وابن الزاغوين، وابن البطي، وخلق.  

  .شيخ جليلٌ فاضلٌ ثقةٌ: سئل عنه إمساعيل بن حممد احلافظ، فقال

  .كان من أنبل من رأيت وأوثقه: وقال أبو عامر العبدري

: قال السمعاين. كان فاضالً نبيالً كيساً ثقة، وكان عنده أصل أيب بكر اخلطيب بتاريخ بغداد، خصه به: وقال أبو علي بن سكرة

  .راق، فأهدى إليه تارخيه خبطههو الذي نقل اخلطيب إىل الع

  .كان أميناً سرياً متموالً، كتب كثرياً، مات يف مجادى األوىل سنة تسع ومثانني وأربع مئة: وقال الربداين

  الزاز

العالمة، شيخ الشافعية، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن حممد ابن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد 
  .بن زاز، السرخسي الشافعي، فقيه مرو، ويعرف بالزاز

تفقه بالقاضي حسني، ومسع األستاذ . كان يضرب به املثل يف حفظ املذهب، اشتهرت كتبه، وكثرت تالمذته، وقصد من النواحي
حدث عنه أمحد بن .  باآلثارأبا القاسم القشريي، واحلسن ابن علي املطوعي، وأبا املظفر حممد بن أمحد التميمي، وخلقاً كثرياً، وعين

  .حممد بن إمساعيل النيسابوري، وأبو طاهر السنجي، وعمر بن أيب مطيع، وآخرون، ومات قبل حمل الرواية، فقل ما خرج عنه

صنف كتاب اإلمالء يف املذهب، وانتشر يف البالد، وكان من أئمة الدين، ثخني الورع، حمتاطاً يف القوت، حبيث إنه ترك أكل الرز، 
  .نه ال يزرعه إال اجلند، وكان عدمي النظري يف الفتوىأل

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة أربع وتسعني وأربع مئة عن نيف وستني سنة، رمحه اهللا

  القومساني

  .احلافظ اإلمام البارع، حمدث مهذان، أبو الفرج إمساعيل بن حممد بن عثمان، القومساين، مث اهلمذاين، العابد

ن أمحد بن مزدين، ووالده أيب الفضل، وعمر ابن جاباره، وابن غزو النهاوندي، وطبقتهم، وببغداد أيب روى عن جده عثمان ب
  .احلسني بن املهتدي باهللا، وطبقته

هو شيخ بلدنا، واملشار إليه بالصالح، وكان ثقةً حافظاً، حسن املعرفة بالرجال واملتون، وحيد عصره يف حفظ شرائع : قال شريويه
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وذكره السلفي فيمن أجاز له، وأنه . ره، توليت غسله يف احملرم سنة سبع وتسعني وأربع مئة، وعاش مثانياً ومخسني سنةاإلسالم وشعا
  .مشهور باملعرفة التامة باحلديث

  صاحب الهند

  .صاحب غزنةالسلطان الكبري، أبو املظفر إبراهيم ابن السلطان مسعود ابن السلطان فاتح اهلند ومبيد البد، حممود بن سبكتكني، 

كان إبراهيم ملكاً عادالً، منصفاً سائساً، شجاعاً مقداماً جواداً، حمبباً إىل الرعية، واسع املمالك، دام يف السلطنة أربعني سنة، وعاش 
  .سبعني سنة، تويف سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

  العبدي

ن بن علي بن زكريا، العبدي، البصري، املالكي، ويعرف بابن الشيخ الفقيه العالمة، شيخ املالكية، أبو يعلى، أمحد بن حممد بن حس
  .ولد سنة أربع مئة. الصواف، مسكنه القسامل، حملة البصرة

  .ومسع إبراهيم بن طلحة، وعدة بالبصرة، وابن شاذان، والربقاين ببغداد

تفقه بعلي بن هارون . البوشنجيأبو علي الصديف، وأبو بكر عتيق النفزاوي، وجابر بن حممد البصري، وأبو أمحد : حدث عنه
ومسع منه خلق، وأملى جمالس، . البصري، وصنف التصانيف، وخترج به أئمة، منهم أبو منصور بن باخي، وأبو عبد اهللا بن ضابح

  .وكان زاهداً عابداً قانعاً مهيباً

    

رة علوم، مات رمحة اهللا عليه يف رمضان، كان إماماً يف عش: كان فريد عصره، وكان له معرفة باحلديث، وقيل: قال جابر بن حممد
  .سنة تسعني وأربع مئة، وقد كمل التسعني

  .كان أبو يعلى العبدي ميلي احلديث، وعلى رأسه مستمليان يسمعان الناس، مسع منه عاملٌ عظيم: قال القاضي عياض

  .ركان مدرساً متزهداً، خشن العيش، جمداً يف العبادة، ذا مسٍت ووقا: وقال السمعاين

  ابن األخرم

الشيخ العامل الزاهد، بقية املسندين، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن إمساعيل بن أخرم املديين، مث 
  .مولده يف رجب سنة مخس وأربع مئة. النيسابوري، الصنديل املؤذن

بد الرمحن بن حممد السراج، وأبا بكر احلريي، وأبا سعيد مسع أبا عبد الرمحن السلمي، وحيىي بن إبراهيم املزكي، وأبا القاسم ع
الصرييف، وأبا نصر أمحد بن علي الزاهد، وأبا صادق حممد بن أمحد ابن شاذان العطار، واألستاذ أبا إسحاق اإلسفراييين، وأبا عبد 

  .الء، وحضره األعياناهللا احلسني ابن حممد بن منجويه، وأبا بكر أمحد بن علي احلافظ، وطائفة، وعقد جملس اإلم

عبد اهللا بن حممد الفراوي، وأبو العباس العصاري، وعمر بن الصفار، وعبد اخلالق بن زاهر، والوزير سعد بن سهل : حدث عنه
  .الفلكي، وآخرون
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ة، لزم مسجده شيخ عابد فاضلٌ جليلٌ، من تالمذة اإلمام أيب حممد اجلويين، كان يسكن املدينة الداخل: قال عبد الغافر يف تارخيه
سنني، مرتوياً عن الناس، قل ما خيرج، روى عنه خلق كثري، وعقد جملس اإلمالء، تويف يف ثامن عشر احملرم سنة أربع وتسعني وأربع 

  : وفيها مات معه. مئة، رمحه اهللا

  أسعد بن مسعود

عنه عبد اهللا بن الفراوي، وعبد اخلالق بن احلريي، والصرييف، و: روى عن. العتيب النيسابوري، من ذرية عتبة بن غزوان الصحايب
  .زاهر

  الجرجاني

  .ولد سنة تسع وأربع مئة. القاضي اإلمام احملدث احلافظ، أبو حممد عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين

ومسع محزة بن يوسف السهمي، وأمحد بن حممد اخلندقي، وأصحاب ابن عدي، واإلمساعيلي، وبنيسابور من أيب حفص بن مسرور، 
ومجع وصنف، وكان ذا حفٍظ وفهٍم، مجع كتاباً يف مناقب الشافعي، وآخر يف مناقب .  الغافر بن حممد الفارسي، وهذه الطبقةوعبد
  .أمحد

ابن أخته متيم بن أيب سعيد املؤدب، واجلنيد بن حممد القايين، وعلي بن محزة املوسوي، ووجيه الشحامي، وأبو األسعد : حدث عنه
  .، وآخرونهبة الرمحن بن القشريي

ومن شيوخه أبو نعيم عبد امللك بن حممد األستراباذي الصغري، . عاش مثانني عاماً، وتويف يف ذي القعدة سنة تسع ومثانني وأربع مئة
  .صاحب أيب بكر اإلمساعيلي، وأبو معمر املفضل بن إمساعيل اإلمساعيلي

  الطريثيثي

 علي بن احلسني بن زكريا الطريثيثي، مث البغدادي الصويف، املعروف بابن اإلمام الزاهد املسند، شيخ الصوفية، أبو بكر أمحد بن
  .زهراء

إنه ولد يف شوال سنة اثنيت عشرة وأربع : مولده يف شوال سنة إحدى عشرة وأربع مئة، وقرأت خبط السلفي أنه مسع أبا بكر يقول
  .مئة

با القاسم احلريف، وأبا احلسن بن خملد، وأبا علي بن شاذان، وعدة، مسع أباه، وابن الفضل القطان، وهبة اهللا بن احلسن الاللكائي، وأ
  .وزعم أنه مسع من أيب احلسن بن رزقويه

  .صحيح السماع يف أجزاء، لكنه أفسد مساعاته بادعاء السماع من ابن رزقويه، ومل يصح مساعه منه: قال السمعاين

  .جممع على ضعفه: وقال شجاع الذهلي

  . يف التصوف، رأى املشايخ وخدمهم، وكان حسن التالوة، صحب أبا سعيد النيسابوريله قدم: وقال السمعاين

روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي، وابن ناصر، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو الفتح بن البطي، وأبو الفضل الطوسي خطيب : قلت
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  .لرواسياملوصل، وقد مسع منه عبد الغافر األملعي، وهبة اهللا الشريازي، وعمر ا

سنة اثنيت عشرة، : مىت ولدت؟ قال: دخلت على ابن زهراء وهو يقرأ عليه جزٌء البن رزقويه، فقلت: قال إمساعيل بن السمرقندي
  .وأخذت اجلزء، وضربت على التسميع، فقام وخرج من املسجد! فابن رزقويه يف هذه السنة تويف: فقلت

  .كان كذاباً: وقال ابن ناصر

جل شيخ رأيته للصوفية، وأكثرهم حرمةً وهيبة عند أصحابه، مل يقرأ عليه إال من اصٍل، وكف بصره بأَخرة، هو أ: وقال السلفي
وكتب له أبو علي الكرماين أجزاء طرية، فحدث ا اعتماداً عليه، ومل يكن ممن يعرف طريق احملدثني ودقائقهم، وإال فكان من 

  .الثقات األثبات، وأصوله كالشمس وضوحاً

    

  .مولده يف شوال سنة إحدى عشرة، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة سبع وتسعني وأربع مئة: ال أبو املعمر األنصاريوق

  اإلسفراييني

  .الشيخ اإلمام احملدث املتقن الرحال، أبو الفرج، سهل بن بشر بن أمحد بن سعيد، اإلسفراييين، الصويف، نزيل دمشق

علي بن ربيعة، وحممد بن احلسني الطفال، وحسن بن خلف الواسطي صاحب أيب حممد مسع مبصر علي بن محصة، وعلي بن منري، و
ابن ماسي، وببغداد أبا حممد اجلوهري، وبدمشق أبا عبد اهللا بن سلوان، ورشأ بن نظيف، وبالرملة حممد بن احلسني بن الترمجان، 

حدث عنه ابناه طاهر والفضل، . مد بن عبد الرحيموبصور سليم بن أيوب الرازي، وبتنيس علي بن احلسني بن جابر، وجبرجان حم
ومجال اإلسالم علي بن املسلم، وهبة اهللا بن طاووس، وحمفوظ النجار، ونصر اهللا بن حممد املصيصي، وأبو يعلى محزة بن علي بن 

  .احلبويب، وعبد الرمحن بن أيب احلسن، وعدة

  .كيس صدوق: لسألت أبا بكر احلافظ عن سهل بن بشر، فقا: قال غيث بن علي

  .ولدت ببسطام سنة تسع وأربع مئة: قال سهل

  .تويف يف ربيع األول سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، وكان قد تتبع السنن الكبري للنسائي وحصله، ومسعه مبصر

  ابن يوسف

  .ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة. الشيخ النبيل العامل الثقة الرئيس، أبو احلسن، أمحد بن عبد القادر ابن حممد بن يوسف البغدادي

ومسع أبا القاسم احلريف، وعثمان بن دوست، وأبا علي بن شاذان، وعبد امللك بن بشران، وطبقتهم ببغداد، وأبا احلسن بن صخر، 
  .وأبا نصر السجزي مبكة، وأبا احلسن بن محصة احلراين مبصر، وحممد بن احلسني بن الترمجان بالرملة، وعدة سواهم

عبد اهللا، واحلافظ عبد اخلالق، وعبد الواحد، وحممد بن ناصر احلافظ، وأبو الفتح بن البطي، وشهدة الكاتبة، :  بنوه:حدث عنه
  .وعتيق بن عبد العزيز بن صيالء، واخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد الطوسي، وخلق سواهم

  .كان صاحلاً ثقة: قال ابن ناصر

  .ري، مرضي الطريقة، حسن السرية، سافر الكثري، ووصل إىل املغربشيخ جليلٌ ثقةٌ خ: وقال السمعاين
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  .غفر يل: يا سيدي، ما فعل اهللا بك؟ قال: رأيت يف النوم والدي، فقلت: حدثين أخي، قال: وقال ولده عبد اخلالق

  .تويف أبو احلسني يف شعبان سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

  .كان ثقةً متحرياً: قال شجاع الذهلي

صحب أبا احلسن القزويين مدةً، ونظر يف الفقه واألدب، وكان . كان أحد األئمة الورعني:  أبو نصر اليوناريت يف معجمهوقال
  .أوحدي الطريقة، ما خرج إلينا فاستند لتواضعه، وما قام عنا إال استأذن

  ابن ودعان

تردد إىل . ن صاحل بن سليمان بن ودعان، املوصليالشيخ اجلليل، قاضي املوصل، أبو نصر حممد بن علي بن عبيد اهللا بن أمحد ب
  .بغداد وحدث ا يف آخر أيامه

  .ولدت ليلة النصف من شعبان سنة اثنتني وأربع مئة، وذكر أنه من ربيعة الفرس، وأول مساعه سنة مثان وأربع مئة: قال

  .سني بن حممد بن جعفر الصرييف وغريهمروى عن عمه أيب الفتح أمحد بن عبيد اهللا، وحممد بن علي بن حممد بن حبشل، واحل

إمساعيل بن حممد النيسابوري باحلجاز، ومروان بن علي الطرتي بديار بكر، وأبو املعمر املبارك بن أمحد األنصاري، : حدث عنه
  .وأبو عبد اهللا بن خسرو البلخي، وأبو طاهر السلفي، ووجيه الشحامي، وآخرون

  . يف امليزان وأنه غري ثقة، وال مأمونوإمنا أوردته هنا لشهرته، وقد ذكرته

    

أخربنا علي بن خمتار، أخربنا السلفي، أخربنا أبو نصر بن ودعان ببغداد، أخربنا عمي، أخربنا نصر بن أمحد املرجئ، : قال ابن النجار
سحاق بن عبد اهللا، عن أخربنا أبو يعلى التميمي، حدثنا عبد اهللا بن بكار، حدثنا حممد بن ثابت، حدثنا جبلة بن عطية، عن إ

تضيفت ميمونة خاليت، وهي ليلتئٍذ ال تصلي، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد صلى العشاء : كريب، عن ابن عباس قال
اآلخرة، فانتهى إىل الفراش، فأخذ خرقةً عند رأس الفراش، فاتزر ا، وخلع ثوبيه، فعلقهما، مث دخل معها، حىت إذا كان يف آخر 

ام إىل سقاٍء معلٍق، فحله، مث توضأ منه، فهممت أن أقوم، فأصب عليه، مث كرهت أن يرى أين كنت مستيقظاً، مث أخذ ثوبيه، الليل ق
مث قام إىل املسجد، فقام يصلي، فقمت، فتوضأت، مث جئت، فقمت عن يساره، فتناولين بيده من ورائه، فأقامين عن ميينه، مث جلس، 

الصالة يا رسول اهللا، فقام إىل املسجد، : إىل خدي حىت مسعت نفس النائم، مث جاء بالل، فقالوجلست إىل جنبه، فأصغى خبده 
  .فأخذ يف الركعتني، وأخذ بالل يف اإلقامة

قرأت عليه األربعني مجعه، مث تبني يل حني : قال السلفي. سألت شجاعاً الذهلي عن ابن ودعان، فلم جيب عنه: قال السلفي
  .ظيم يدل إىل كذبه، وتركيبه األسانيد على املتونتصفحت كتابه ختليطٌ ع

رأيته ومل أمسع منه، ألنه كان متهماً بالكذب، وكتابه يف األربعني سرقه من زيد بن رفاعة، وزيد وضعه أيضاً، : وقال ابن ناصر
احلكماء وغريهم، وطول وكان كذاباً، ألف بني كلماٍت قد قاهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبني كلماٍت من كالم لقمان و

  .األحاديث

حني وقعت له أحاديثه عن شيوخه، فقد أخطأ، _ بزعمه _ كان ابن ودعان خرج على كتاب زيد بن رفاعة كتابه : وقال السلفي
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إذ مل يتبني ذلك يف اخلطبة، وإن جاز سوى ذلك، فأطم وأعم، إذ غري متصور ملثله مع نزارة روايته، وقلة طلبه، أن يقع له كل 
  .ديث فيه من رواية من أورده عنهح

  .بلغنا أنه تويف يف احملرم سنة أربع وتسعني وأربع مئة باملوصل: وقال السلفي أيضاً

  الخشنامي

  .الشيخ العامل املعمر الصاحل الصادق أبو علي نصر اهللا بن أمحد بن عثمان، اخلشنامي، النيسابوري

ريي، وعلي بن أمحد بن عبدان، وأبا سعيد حممد بن موسى الصرييف، وصار مسند مسع أبا عبد الرمحن السلمي، والقاضي أبا بكر احل
هو ثقةٌ صاحل، روى : وقته، وروايته عن السلمي حضور، فإن أبا سعيد السمعاين أرخ مولده يف رمضان سنة تسع وأربع مئة، وقال

  .عنه خلق، ومات يف شعبان سنة مثان وتسعني وأربع مئة

سعود بن أمحد، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو بكر حممد بن منصور السمعاين، وعبد اخلالق بن زاهر، وروى عنه حفيده م: قلت
  .سعيد بن سهل الفلكي الوزير: وعمر بن أمحد الصفار الفقيه، وآخرون، ومن متأخريهم

بو علي نصر اهللا بن أمحد إمالًء أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أخربنا زين األمناء احلسن بن حممد، أخربنا سعيد بن سهل، حدثنا أ
بنيسابور، أخربنا حممد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو العباس األصم، حدثنا حممد بن سنان القزاز، حدثنا حمبوب بن احلسن، 

الٌ حدثنا يونس بن عبيد، عن احلسن، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما، أن رجالً أعتق ستة مملوكني له عند موته مل يكن له م
  .غريهم، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجزأهم ثالثةً، مث أقرع بينهم، وأعتق اثنني، وأرق أربعة

  أبو داود

الشيخ اإلمام العالمة، شيخ القراء، ذو الفنون، أبو داود سليمان بن أيب القاسم جناح موىل صاحب األندلس املؤيد باهللا هشام بن 
  .لقرطيب، نزيل دانية وبلنسيةاحلكم، املرواين األندلسي، ا

ولد سنة ثالث عشرة وأربع مئة، وصحب أبا عمرو الداين وأكثر عنه، وخترج به، وهو أنبل أصحابه وأثبتهم، وأخذ أيضاً عن أيب 
  .عمر بن عبد الرب، وابن دهلاث، وأيب عبد اهللا بن سعدون، وأيب الوليد الباجي، وأيب شاكر اخلطيب، وعدة

اهللا حممد بن احلسن ابن غالم الفرس، وأبو علي الصديف، وأبو العباس بن عاصم الثقفي، وأمحد بن سحنون املرسي، تال عليه أبو عبد 
وإبراهيم بن أمحد البكري، وجعفر بن حيىي، وحممد بن علي النوالشي، وعبد اهللا بن فرج الزهريي، وأبو احلسن بن هذيل، وأبو داود 

  .سليمان بن حيىي القرطيب، وخلق

    

كان من جلة املقرئني وخيارهم، عاملاً بالروايات وطرقها، حسن الضبط، ثقةً ديناً، له التصانيف يف معاين القرآن، : ال ابن بشكوالق
وكان مليح اخلط، أخربنا عنه مجاعةٌ من شيوخنا، ووصفوه بالفضل والعلم والدين، مات يف رمضان سنة ست وتسعني وأربع مئة، 

البيان يف علوم القرآن يف ثالث مئة جزء، وكتاب التبيني هلجاء :  خبط تلميٍذ أيب داود تسمية تواليفه، منهاوتزامحوا على نعشه، قرأت
الترتيل ست جملدات، وكتاب االعتماد أرجوزة عارض ا شيخه يف أصول القرآن والدين عشرة أجزاء، وهي مثانية عشر ألف بيت 
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 مجلتها ستةٌ وعشرون مصنفاً، وكان من حبور العلم، ومن أئمة األندلس يف ونيف، وكتاب الصالة الوسطى جملد، وعدة تواليف
  .عصره

  .قرأت بالروايات من طريقه عن أيب عمرو الدايل: قلت

  المراغي

الشيخ اإلمام القدوة الفقيه العالمة، بقية املشايخ، أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صاحل بن عبد امللك بن هارون 
  .لنريزي، الشافعي، نزيل نيسابوراملراغي، ا

  .مسع أبا علي بن شاذان، وأبا القاسم بن بشران، وأبا طاهر بن عبد الرحيم األصبهاين، وعدة

  .حدث عنه عمر بن علي الدامغاين، وأبو عثمان العصايدي، وزاهر ابن طاهر، وابنه عبد احلق بن زاهر، وآخرون

نظري يف فنه، ي املنظر، سليم النفس، عاملٌ بعلمه، حسن اخللق، نفاع للخلق، قوي هو اإلمام أبو تراب، عدمي ال: قال السمعاين
  .احلفظ، فقيه النفس، تفقه ببغداد على القاضي أيب الطيب

كنا عند اإلمام أيب تراب حني دخل عبد : مسعت أبا بكر حممد بن أمحد البسطامي وغريه يقول: قال أبو جعفر بن أيب اهللا اهلمذاين
أنا يف انتظار املنشور من اهللا على يد عبده : معه املنشور بقضاء مهذان، فقام أبو تراب، وصلى ركعتني، مث أقبل علينا، وقالالصمد و

قعودي يف هذا املسجد ساعةً على فراغ القلب أحب إيل من ملك العراقني، : ملك املوت، أنا بذلك أليق من منشور القضاء، مث قال
  .ا مين طالب علٍم أحب إيل من عمل الثقلنيومسألةٌ يف العلم يستفيده

مفيت نيسابور، أفىت سنني على مذهب الشافعي، وكان حسن : سألت إمساعيل احلافظ عن أيب تراب املراغي، فقال: قال السمعاين
بل مولده سنة : وقيل. عاش ثالثاً وتسعني سنة، مات يف رابع عشر ذي القعدة سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة: اهليئة، ياً، عاملاً، قيل

  .إحدى وأربع مئة

  ابن أبي ذر

الشيخ العامل الصدوق أبو مكتوم عيسى بن احلافظ الكبري أيب ذر عبد بن أمحد األنصاري، اهلروي، مث السروي، تزوج والده يف سراة 
  .بين شبابة، وحتول إىل هناك من مكة مدةً، فولد عيسى يف سنة مخس عشرة وأربع مئة

  .شيئاً كثرياً، ومن حممد بن احلسني الصنعاين، وغري واحدومسع من أبيه 

روى عنه أبو التوفيق مسعود بن سعيد، وأبو عبيد نعمة بن زيادة اهللا الغفاري، وميمون بن ياسني املرابط، وابتاع منه صحيح 
املوقف سنة سبع ملا حججت، اجتمعت أنا وهو يف : البخاري أصل أبيه، وعلي بن عمار املكي، وآخرون، والسلفي باإلجازة، وقال

  .نسمع منه باحلرم، فتعجل أيب النفر األول إىل السراة: وقلنا

  .وبعد سنة سبع وتسعني وأربع مئة انقطع خربه، وانتقل إىل اهللا: قلت

  ابن الجراح
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  .لبغدادي، الكاتباإلمام الكبري املقرئ أبو اخلطاب علي بن عبد الرمحن بن هارون بن عبد الرمحن بن عيسى بن داود اجلراح، ا

  .يف رجب سنة تسع وأربع مئة: سأله ابن السمرقندي عن مولده، فقال

ومسع من أيب القاسم بن بشران، وحممد . تال على احلسن بن صقر الكاتب، وابن بكري النجار، وأمحد بن مسرور، ومسافر بن عباد
سعدة، وأم باخلليفة املقتدي، وبأبيه املستظهر، وكان شافعياً بن عمر بن بكري، وطائفة، ونظم قصيدةً يف القراءات مشهورة، مساها امل

  .ثقةً صدوقاً عاملاً

تال عليه أمم، وختم عليه عدة، قرأ عليه سبط اخلياط أبو حممد، وأبو الكرم الشهرزوري، وسعد اهللا بن الدجاجي، وأبو طاهر 
  .السلفي

  . املغازيل، وخطيب املوصل أبو الفضل، وأسعد بن بلدرك، وآخرونوحدث عنه هؤالء، وعبد الوهاب األمناطي، وابن ناصر، وعمر

  .أحد القراء احلفاظ املتقنني، من أهل الفضل واألدب، وله شعر جيد مدون: سألت شجاعاً احلافظ عنه، فقال: قال السلفي

ت عليه بقراءة أيب عمرو اليت هو إمام يف اللغة، وشعره ففي أعلى درجٍة، وخطه فمن أحسن اخلطوط، تلو: وقال السلفي يف معجمه
  .قرأ ا على ابن الصقر، والقول يتسع يف فضائله

    

  .تويف يف العشرين من ذي احلجة سنة سبع وتسعني وأربع مئة: قال شجاع

  شيذله

  .اإلمام الواعظ احملدث املذكر أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك ابن منصور اجليلي، نزيل بغداد

د إمساعيل بن علي التميمي، وشيخ اإلسالم الصابوين، قدما عليه حاجني، وبآمل طربستان اإلمام أبا حامت مسع جبيالن من أيب سع
حممود بن احلسني القزويين، وببغداد ابن غيالن، وأبا حممد اخلالل، وأبا منصور بن السواق، وأبا احلسن العتيقي، وعلي بن أمحد 

  .يالفايل، وعبيد اهللا بن شاهني، واحلافظ الصور

  .وعمل لنفسه معجماً، وله تصانيف يف الوعظ، وكان عارفاً مبذهب الشافعي، واعظاً، فصيحاً، ظريفاً، مليح النوادر

  .أبو احلسن بن اخلل الفقيه، واحلسني بن علي بن سلمان،وشهدة الكاتبة، وويل القضاء بباب األزج: روى عنه

خذ املقود، وشده يف رقبة : ادي بباب األزج، فتطلبه، فقال له عزيزيضاع محار لسو: مسعت علي بن طراد يقول: قال السمعاين
  .من أردت من أهل احمللة، فإم مثل ما تطلبه

  .كان شيذله شيخ الوعاظ، وكان متزهداً متقلالً، مل يكن يدري ما احلديث، وكان شافعياً: قال ابن سكرة

  .مات يف صفر سنة أربع وتسعني، وأربع مئة: قلت

  ابن جهير

وزير الكامل عميد الدولة أبو منصور حممد بن الوزير الكبري امللك، فخر الدولة حممد بن حممد بن جهري، وزر يف أيام والده، وخدم ال
ثالثة خلفاء، وأوصى به القائم حفيده املقتدي، وأثىن عليه، مث وزر سنة اثنتني وسبعني، واستقل مخس سنني، وعزل بأيب شجاع، مث 
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ربع ومثانني، واستوزر هذا، فدام تسعة أعوام، ولكن كانت وزارة اخللفاء هذا الزمان دون رتبة وزارة عزل أبو شجاع سنة أ
  .السلطان، فكان نظام امللك أعلى رتبةً منه

 وكان عميد الدولة خبرياً، سائساً، شجاعاً، شهماً، تياهاً، فصيحاً، أديباً، بالغاً، يتقعر كابن عباد يف خطابه، وله هيبةٌ شديدة،

  .وألفاظه معدودة، مدحته الشعراء

ويف اآلخر حبسه املستظهر وصادر وزير السلطنة، مث أخرج ميتاً يف شوال سنة ثالث وتسعني وأربع مئة، وكان بكربه يضرب املثل، 
روى عن . وعاش تسعاً ومخسني سنة. ولكنه يف النكبة ذل، وخارت نفسه، وأناب إىل اهللا، وآخر ما مسع منه الشهادة، ساحمه اهللا

  .أيب نصر الزينيب، وغريه، وله نظم جيد

  أبو مطيع

الشيخ احملدث املعمر، مسند وقته أبو مطيع حممد بن عبد الواحد ابن عبد العزيز بن أمحد بن زكريا الضيب، املديين، الناسخ، الد 
  .الصحاف، امللقب باملصري

نقاش، وعبد اهللا بن حممد بن عقيل الباوردي، وأيب منصور معمر بن مسع من احلافظ أيب بكر بن مردويه، وأيب سعيد حممد بن علي ال
زياد، واحلسني بن إبراهيم اجلمال، وأيب بكر بن أيب علي املعدل، وأيب زرعة روح بن حممد، والفضل بن عبيد اهللا، ومجاعة، تفرد 

  .بالرواية عن كثري منهم، وأملى عدة جمالس

د بن معمر اللنباين، وأبو حنيفة حممد بن عبيد اهللا اخلطييب، وحممد بن عبد اهللا بن علي إمساعيل بن حممد احلافظ، وحمم: حدث عنه
  .املقرئ، وعمر بن أيب سعد، وأبو طاهر السلفي، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمحد اخلرقي، وأبو العباس الترك، وعدة

  .بع مئةكان صاحلاً معمراً أديباً فاضالً، مات سنة سبع وتسعني وأر: قال السمعاين

  .مات وهو يف عشر املئة: قلت

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أبو حنيفة القاضي، حدثنا أبو مطيع، حدثنا أمحد بن موسى احلافظ، حدثنا 
قال : ارقي قالأمحد بن هشام بن محيد، حدثنا حيىي بن أيب طالب، أخربنا علي بن عاصم، أخربنا حصني، عن عامر، عن عروة الب

اتفقا عليه من ". األجر واملغنم إىل يوم القيامة: "وما ذاك؟ قال: ، قيل"اخليل معقود بنواصيها اخلري: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حديث حصني بن عبد الرمحن

  الرميلي

  .، أحد اجلوالنياإلمام احلافظ العامل الشهيد أبو القاسم مكي بن عبد السالم بن احلسني الرميلي املقدسي

كان كثري التعب والسهر والطلب، ثقةً، متحرياً، ورعاً، ضابطاً، شرع يف تاريٍخ لبيت املقدس، مسع من حممد بن حيىي : قال السمعاين
ابن سلوان، وأبا عثمان بن ورقان، وأبا القاسم احلنائي، وعبد الباقي بن فارس، وعبد العزيز بن احلسن الضراب، وأبا جعفر بن 

  .سلمة، وأبا بكر اخلطيب، وخلقاً كثرياً بالشام ومصر والعراق واجلزيرة وآمدامل
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عمر الرواسي، وحممد بن علي املهرجاين، وعمار بن طاهر، وإمساعيل بن السمرقندي، وأبو احلسن بن املسلم السلمي، : روى عنه
  .ومحزة بن كروس، وغالب بن أمحد، وآخرون

ئة، وكان مفتياً على مذهب الشافعي، وكانت الفتاوى جتيئه من البالد، وكان عاملاً ثبتاً، ابتلي باألسر ولد سنة اثنتني وثالثني وأربع م
وقت أخذ العدو بيت املقدس، وطلبوا يف فدائه ذهباً كثرياً، فلم يفد، فقتلوه باحلجارة عند البثرون، رمحه اهللا، يف ثاين عشر شوال 

  . سنة وأشهرسنة اثنتني وتسعني وأربع مئة، وله سبعني

  .وقتلوا بالقدس حنواً من سبعني ألفاً، ودام يف أيديهم تسعني سنة

  مجد الملك

الوزير الكبري، أبو الفضل أسعد بن موسى البالشاين وزر للسلطان بركياروق، وكان فيه خري وعدلٌ وديانةٌ وقلة ظلم، وكان كبري 
ن قتل األمري برسق، فنفر منه األمراء، وقاموا عليه، وتنكروا لربكياروق، رتب م: الشأن، عايل الرتبة، وصار يعتضد بالباطنية، فقيل

 جد وتعبد وما زالوا حىت غلب عنهم، وأسلمه إليهم، فقتلوه، وكان شيعياً قد هيأ يف كفنه سعفةً وتربة، وكان له مع بدعته
  .وصالت دارة على العلوية، قتل يف رمضان سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

  ذامابن خ

  .ولد سنة نيٍف وأربع مئة. الشيخ اإلمام املعمر الواعظ مسند خبارى أبو احلسن علي بن حممد ابن حسني بن خذام اخلذامي البخاري

ومسع من منصور الكاغدي، وحسني بن خضر النسفي القاضي، وأمحد بن حممد بن القاسم الفارسي، وأمحد بن حسن املراجلي، 
  .وخلق

 البيكندي، وأبو ثابت احلسن بن علي الربدجيي، وأبو رجاء حممد بن حممد، وحممد بن حممد السنجي، عثمان بن علي: روى عنه
  .تويف سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، أو قريباً منها. وحممد بن علي الواعظ، وآخرون، وعاش تسعني عاماً

  ابن حيد

  .مد بن حيد بن عبد اجلبار النيسابوري التاجر، نزيل بغدادالشيخ اجلليل األمني، أبو أمحد منصور بن بكر بن حممد بن علي بن حم

  .مسع من جده أيب بكر بن حيد صاحب األصم، وابن ناصر، والسلفي، وخطيب املوصل، وشهدة بنت اإلبري، وعدة

  .مات يف شوال سنة أربع وتسعني وأربع مئة، وقد شاخ وأسن

  صاعد بن سيار

  . مجال اإلسالم، أبو العالء الكناين اهلرويابن حيىي بن حممد بن إدريس، قاضي القضاة،

مسع أبا سعيد حممد بن موسى الصرييف، وعلي بن حممد الطرازي صاحيب األصم، وجده القاضي أبا نصر حيىي بن حممد، والقاضي أبا 
ليه شيخ اإلسالم العالء صاعد بن حممد احلنفي، وأبا بشر احلسن بن أمحد املزكي، وسعيد بن العباس القرشي، وطائفة، وانتخب ع
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  .أبو إمساعيل

وكان صيناً نزهاً، وقوراً عالمةً، معظماً يف النفوس، صاحب سنة . حممد بن طاهر، وحفيده نصر بن سيار بن صاعد: وحدث عنه
  .ومجاعة، عمر دهراً، وكان مولده يف وسط سنة مخس وأربع مئة

د املعز بن بشر، وحممد بن الفضل الدهان، وعبد الواسع بن حفيده شهاب بن سيار، وعلي بن سهل الشاشي، وعب: ومن الرواة عنه
  .عطاء، ومسرور بن عبد اهللا احلنفي

  .تويف يف شهر رجب سنة أربع وتسعني وأربع مئة، وله تسعون سنة غري أشهر

  ابن أشته

  .الشيخ الثقة املسند أبو العباس أمحد بن عبد الغفار بن أمحد بن علي ابن أشتة األصبهاين الكاتب

: حدث عنه. ع احلافظ أبا سعيد حممد بن علي، وعلي بن ميلة الفرضي، وابن عقيل البارودي، والفضل بن شهريار، وعدةمس

  .إمساعيل بن حممد التيمي، وأبو سعد بن البغدادي، وأبو طاهر السلفي

 بن إبراهيم الرازي، مث املصري وفيها مات أبو العباس. ملت يف ذي احلجة سنة إحدى وتسعني وأربع مئة، وله اثنتان ومثانون سنة
ابن احلطاب، والعابد أمحد بن سهل السراج بنيسابور، وأبو العباس أمحد بن حممد بن بشرويه احملدث، ومسند الوقت طراد الزينيب، 

يعي، وسهل بن بشر اإلسفراييين حمدث دمشق، واحلافظ احلسن بن أمحد بن حممد السمرقندي، وعبد الرزاق بن حسان بن سعيد املن
وأبو الفتح عبد الواحد بن علوان الشيباين، وأبو سعد حممد بن احلسني احلرمي احملدث، ومكي السالر، وهبة اهللا عبد الرزاق 

  .األنصاري صاحب احلفار

  الكامخي

  .الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد الساوي الكاخمي، حمدث رحال فاضل

  . وأبا سعيد حممد بن موسى الصرييف، وأبا بكر الربقاين، وهبة اهللا الاللكائي، وطائفةمسع بنيسابور القاضي أبا بكر احلريي،

    

حدث . إمساعيل بن حممد احلافظ، وسعيد بن سعد اهللا امليهين، وأخواه هبة اهللا، وراضية، وأبو زرعة املقدسي، وآخرون: حدث عنه
  .مبسند الشافعي من غري أصل

  .صحيحمساعه فيما عداه : قال ابن طاهر

  .حدث حبران غيبته سنة مخس وتسعني وأربع مئة: قلت

وفيها تويف مفيت أصبهان حسني بن حممد الطربي، مث البغدادي، الشافعي، وصاحب مصر املستعلي أمحد بن املستنصر، وأبو طاهر 
محد بن الفقري ببغداد، وأبو ياسر خالد بن عبد الواحد التاجر، ومعمر زمانه عبد الواحد بن عبد الرمحن الوركي، وأبا بكر حممد بن أ

حممد ابن عبد العزيز اخلياط، مسعا من أيب القاسم بن بشران، وشيخ الشافعية و احلسن بن أيب عاصم العبادي املروزي مصنف كتاب 
  .الرقم يف املذهب، وله مثانون سنة
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  ابن البسري

بن أمحد بن حممد بن البسري البندار البغدادي، بقية املشيخة، الشيخ الصاحل الثقة أبو عبد اهللا احلسني بن الشيخ أيب القاسم علي 
ومسع أيضاً من أيب احلسن بن خملد، وأيب علي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، . وآخر من حدث عن عبد اهللا بن حيىي السكري

  .وطائفة

وسفي، وشهدة الكاتبة، وأبو الفتح بن حدث عنه أبو علي بن سكرة، وسعد اخلري األنصاري، وأبو طاهر السلفي، وعبد اخلالق الي
  .شاتيل، وآخرون، وكان من الصلحاء

  .مل يرو لنا عن السكري سواه: قال السلفي

  .ولد سنة تسع وأربع مئة أو حنوها، ومات يف مجادى اآلخرة سنة سبع وتسعني وأربع مئة: قلت

الدولة تتش بن السلطان الكبري ألب أرسالن وفيها مات صاحب دمشق السلطان مشس امللوك، أبو نصر دقاق بن امللك تاج 
  .السلجوقي، وكانت دولته بعد أبيه عشر سنني، ودفن خبانقاه الطواويس

وفيها مات أبو ياسر أمحد بن بندار البقال، وأبو بكر حممد بن علي الطريثيثي، والقاضي أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن محزة 
و الفرج إمساعيل بن القدوة حممد بن عثمان القومساين مذان، والواعظ الكبري األمري أردشري الثقفي الكويف، واحملدث الزاهد أب

العبادي، وكان تالفاً، وطاهر بن أسد الشريازي الطباخ، واملنشئ البليغ أبو سعد العالء ابن حسن بن املوصاليا، وأبو اخلطاب بن 
  .، وحممد بن الفرج الفقيه الطالعي، وأبو املطرف عبد الرمحن الشعيب مبالقةاجلراح، وعيسى ابن أيب ذر اهلروي، وأبو مطيع املديين

  المتولي

شيخ الشافعية أبو سعد عبد الرمحن بن مأمون بن علي بن حممد األبيوردي املتويل، تفقه ببخارى وغريها، وهو من أصحاب القاضي 
 كيساً متواضعاً، متم كتاب اإلبانة للفوراين، فجاء يف عشرة حسني، وكان رأساً يف الفقيه واألصول، ذكياً، مناظراً، حسن الشكل،

  .أسفار، واإلبانة سفران، وكان يلقب بشرف األئمة

مولده بأبيورد سنة سبع وعشرين وأربع مئة، ومات يف شوال سنة مثان وسبعني وأربع مئة، ورثي بقصائد، وقد درس بالنظامية بعد 
  .تفقه عليه مجاعة. ف بابن الصباغوفاة الشيخ أيب إسحاق مدةً يسرية، مث صر

  ابن جزلة

إمام الطب أبو علي حيىي بن عيسى بن جزلة البغدادي، كان نصرانياً، فأسلم يف كهولته على يد قاضي القضاة الدامغاين، والزم أبا 
دان جمدول، ورسالة يف الرد علي بن الوليد يف املنطق، وله منهاج البيان يف الطب ويف األدوية املفردة واملركبة، وكتاب تقومي األب

  .مات يف شعبان سنة ثالث وتسعني وأربع مئة. على النصارى

  .وكان ذكياً صاحب فنون ومناظرة واحتجاج، وكان يداوي الفقراء من ماله

  شرف الملك
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، وكان يستويف الصاحب األجمد أبو سعد حممد بن منصور اخلوارزمي الكاتب املستويف، كان صدراً معظماً حمتشماً، كثري األموال
ديوان اململكة امللكشاهية، فيه خري وسؤدد، بىن مدارس ومساجد، وهو منشئ املشهد على ضريح اإلمام أيب حنيفة، والقبة، 

واملدرسة، مث إنه يف أواخر أمره، لزم داره مكرماً حمترماً، كانت امللوك يصدرون عن رأيه، وفيه يقول الصدر أبو جعفر البياضي ملا 
  : بىن املشهد

  فصيره هذا المغيب في اللحد  تر أن العلم كان مبدداً ألم

  فأنشرها فعل العميد أبي سعد  كانت هذه األرض ميتةً كذلك

  .فوصله بألف دينار، حكى ذلك أبو طالب احلسني بن حممد بن علي الزينيب: قال

  .مات شرف امللك يف احملرم سنة أربع وتسعني وأربع مئة

  الشيرجاني

  .رحال أبو علي احلسن بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن الفضل الكرماين الصويف، تعب وكتب الكثري، وتغرباحملدث ال

    

  .ومسع من أيب احلسني حممد بن مكي بدمشق، ومن سليم بصور، ومن ابن طلحة، وعاصم بن حسن ببغداد، وكان ذا عبادٍة ونسٍك

  .السلفي، والح كذبه وتزويرهأبو الربكات إمساعيل بن أمحد الصويف، و: روى عنه

  .ضعيف: قال شجاع

  .هذا كذاب: ينبغي أن ينادى على قربه: وقال املؤمتن

  .هو خرب بيت ابن زهراء الطريثيثي: وقال عبد الوهاب األمناطي

  .كان يكذب: وقال ابن ناصر

  .مل أكتب إال من أصوله: وقال السلفي

  .فع، وادعى أشياء، ومسع لنفسهكتب ما ال يدخل حتت احلصر وال ين: وقال السمعاين

  .مات سنة مخس وتسعني وأربع مئة يف شعبان، وله سبع ومثانون سنة

  ابن الحطاب

  .اإلمام احملدث الفقيه أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن احلطاب، الرازي، الشافعي، نزيل مصر

  .حج سنة أربع عشرة وأربع مئة، ودخل اليمن

اهللا بن املنهال وطبقته، مث مسع ولده من ابن محصة، وابن الطفال، وعدة، سنة إحدى وأربعني وأربع مئة ومسع مبصر شعيب بن عبد 
وقبلها وبعدها، ومسع هو بدمشق من علي بن السمسار، وتال على احلسني بن عامر، وتال مبكة برواياٍت على أيب عبد اهللا الكارزيين، 

قرب سنة ستني وأربع مئة، وقرؤوا عليه كثرياً، وكتب عنه احلافظ أبو زكريا البخاري، وانتقل إىل اإلسكندرية يف القحط الكائن يف 
  .ومكي الرميلي، وغيث األرمنازي، وعبد احملسن الشيحي، ومسع عليه ابنه الوليد أبو عبد اهللا الشاهد الكثري باإلسكندرية ومبصر
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  .كان من الثقات، خرياً، كثري املعروف: قال السلفي

: مث قال ابنه. فذكر حديثاً. حدثنا أيب، حدثنا حممد بن احلسن أنا عمر الصرييف بانتخاب أيب نصر السجزي:  مشيختهقال ابنه يف

  .ما يل حسرة إال أين أموت؛ ومل يؤخذ عين ما مسعته على الوجه الذي أردته: كان أيب يف سكرة املوت وهو يقول يل

  .مات سنة إحدى وتسعني وأربع مئة

  اللواتي

  . القاضي أبو حممد مروان بن عبد امللك اللوايت املغريب الطنجي املالكي، إمام صاحب فنوٍن وقراءاتالعالمة

ومسع من أيب حممد بن الوليد، وكان خطيباً مفوهاً حنوياً، ويل الفتيا واخلطابة بسبتة يف . حج وتال على أيب العباس بن نفيس وغريه
  .س املدونة، وأكثر الناس عنهدولة الربغواطي، وكان ذا هيبٍة وسطوٍة، در

  .مسع عليه خاالي أبو عبد اهللا، وأبو حممد ابنا اجلوزي، وعبود بن سعيد القاضي، وأبو إسحاق بن جعفر: قال القاضي عياض

عبد اهللا قاضي غرناطة، : أحدمها: وأليب احلسن ولدان. وأخوه أبو احلسن مفيت طنجة علي بن عبد امللك. تويف سنة إحدى وتسعني
  . قاضي تلمسانمث

  .قاضي مكناسة، الفقيه عبد الرمحن والد قاضي تلمسان يف سنة ثالثني ومخس مئة أيب احلسن علي بن عبد الرمحن: والثاين

وكان ملروان بنون أئمة، منهم قاضي طنجة عبد اخلالق، مث عبد الوهاب قاضي طنجة أيضاً، وكان من قضاة العدل، والثالث العالمة 
رزاق قاضي جيان، والرابع القاضي عبد املنعم ويل قضاء مكناسة، مث املرية، مث ويل قضاء إشبيلية، مث استعفى، فنقل ذو الفنون عبد ال

  .ذكرهم القاضي عياض، ومل يذكر وفيام. إىل غرناطة

  شمس الملوك

  .السلطان نصر بن إبراهيم صاحب ما وراء النهر

 وسياسة وحزماً، درس الفقه، وكتب خبطه املليح مصحفاً، وخطب على منرب كان من أفاضل امللوك علماً ورأياً: قال السمعاين
خبارى، وعلى منرب مسرقند، وتعجبوا من فصاحته، وأملى احلديث عن محد بن حممد الزبريي، وغريه، وكان يعرف النجارة، عمل 

  .روى عنه حممد بن نصر اخلطيب. بيده باب املقصورة

  .عني وأربع مئةتويف يف ذي القعدة سنة اثنتني وتس

  السوذرجاني

الشيخ املسند الصدوق، بقية املشيخة، أبو الفتح أمحد بن عبد اهللا ابن أمحد السوذرجاين األصبهاين، أخو الشيخ املسند الصادق أيب 
  .مسعود حممد بن عبد اهللا

بكر بن أيب علي الذكواين، وعمرا مسعا معاً من علي بن ميلة الفرضي، وأيب سعيد حممد بن علي النقاش، وعلي بن عبدكويه، وأيب 
  .ومسع منهما أبو طاهر السلفي، ومها من كبار شيوخه. دهراً، وتفردا
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وروى عن أيب الفتح هذا إمساعيل بن غامن البيع، وحممود بن محكا، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمحد احلريف، وعدة، وكان حنوياً ماهراً 
وتويف أخوه حممد قبله بعامني . سنة ست وتسعني وأربع مئة، وله حنو من تسعني عاماًمشهوراً، انتخب عليه احلفاظ، ومات يف صفر 

  .يف سنة أربع

    

حدث عن ابن ماشاذه، والفضل بن عبيد اهللا بن شهريار، وأيب سهل الصفار، وأكثر عن أيب نعيم، وكان حمباً : قال حيىي بن منده
  .أليب احلسن األشعري، يؤدب الصبيان

ت مقرئ العراق أبو طاهر بن سوار، وأبو سعد احلسني بن علي اهلامشي الفانيدي، وأبو بكر خازم بن حممد ومات يف سنة س
وأبو داود سليمان بن جناح األموي موالهم املقرئ، وأبو احلسن علي بن عبد الرمحن بن الدوش الشاطيب، _ وفيه ضعف _ القرطيب 

 وأبو الربكات حممد بن املنذر ابن طيبان، واحملدث أبو ياسر بن كادش، وأبو العالء وأبو احلسني حيىي بن إبراهيم بن أيب زيد البياز،
  .حممد بن عبد اجلبار الضيب الفرساين

  الربعي

  .الشيخ الفقيه العامل املسند أبو القاسم علي بن احلسني بن عبد اهللا ابن عريبة الربعي، البغدادي، الشافعي

  .ولدت سنة أربع عشرة وأربع مئة: قال

مسع أبا احلسن بن خملد البزاز، وأبا علي بن شاذان، وأبا القاسم بن بشران، وتفقه على القاضي أيب الطيب، وأقضى القضاة 
  .املاوردي، وأخذ الكالم عن أيب علي بن الوليد املعتزيل، وغريه

أيب بكر السنجي، وأبو حممد بن أبو بكر السمعاين، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو طاهر السلفي، وأبو طاهر حممد بن : حدث عنه
  .اخلشاب النحوي، وشهدة بنت اإلبري، وأبو الفتح بن شاتيل، وأبو السعادات القزاز

  .كان يذهب إىل االعتزال: قال شجاع الذهلي

وغريه أو غريه يذكر أنه رجع عن االعتزال، وأشهد املؤمتن الساجي _ إن شاء اهللا _ مسعت أبا املعمر األنصاري : وقال السمعاين
  .مات يف الثالث والعشرين من رجب سنة اثنتني ومخس مئة. على نفسه بالرجوع عن رأي املعتزلة، واهللا أعلم

  : ومن شعره. قرأ األدب على أيب القاسم بن برهان، واملذهب على القاضي أيب الطيب: قال ابن النجار

 حسن وجهك عفةً وشبابا مع  إن كنت نلت من الحياة وطيبها

 القيامة أن تكون ترابا يوم  نفسك أن ترى متمنياًل فاحذر

مولدي سنة اثنيت عشرة: وأمه هي عريبة، وقال للسلفي.  

  بركياروق

. اء الدولة: السلطان الكبري، ركن الدين، أبو املظفر بركياروق بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي، ويلقب أيضاً

  .ن، أخوه السلطان سنجرمتلك بعد أبيه، وناب عنه على خراسا
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وكان بركياروق شاباً شهماً لعاباً، فيه كرم وحلم، وكان مدمناً للخمر، تسلطن وهو حدث، له ثالث عشرة سنة، فكانت دولته 
  .ثالث عشرة سنة يف نكٍد وحرٍب بينه وبني أخيه حممد، يطول شرحها، هي مذكورة يف احلوادث

ن وتسعني وأربع مئة بعلة السل والبواسري، وكان يف أواخر دولته قد توطد ملكه، وعظم مات بربوجرد يف شهر ربيع األول سنة مثا
  .شأنه، وملا احتضر، عهد باألمر من بعده البنه ملكشاه مبشورة األمراء، فعقدوا له، وهو ابن مخسة أعوام

  البندنيجي

. درس يف أيام شيخه، مث جاور.  أيب إسحاق الشريازيالعالمة املفيت أبو نصر حممد بن هبة اهللا بن ثابت، الشافعي الضرير، تلميذ

  .أبو سعد البغدادي، وإمساعيل التيمي، وعبد اخلالق اليوسفي: روى عنه. وحدث عن أيب إسحاق الربمكي

  .وكان متعبداً معتمراً، كثري التالوة، وعاش مثانياً ومثانني سنة، تويف سنة مخس وتسعني وأربع مئة

  العجلي

  .ها اإلمام أبو منصور سعد بن علي بن حسن العجلي األسداباذي، مث اهلمذاين الشافعيمفيت مهذان وعامل

  .مسع أبا إسحاق الربمكي، وكرمية املروزية، وطائفة. هو ثقةٌ، مفٍت، مناظر، كثري العلم والعمل: قال السمعاين

  .ر السلفيروى عنه ابنه أبو علي أمحد، وإمساعيل بن حممد التيمي، وباإلجازة أبو طاه: قلت

  .مات يف ذي القعدة سنة أربع وتسعني وأربع مئة: قال السمعاين

  ابن األبرص

مسع هبة اهللا بن احلسن احلافظ، وأبا . الشيخ الصاحل املعمر أبو تراب عبد اخلالق بن حممد بن خلف البغدادي ابن األبرص املؤدب
  .القاسم احلريف

مات يف شهر رمضان سنة أربع وتسعني . مناطي، وأبو طاهر السلفي، وآخرونروى عنه إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب األ
  .أيضاً

  ابن الموصاليا

  .املنشئ البليغ، ذو الترسل، الفائق، أمني الدولة، أبو سعد العالء ابن حسن بن وهب البغدادي

    

 وأضر، بعد أن كتب اإلنشاء نيفاً وستني سنة، وملا كان نصرانياً، فأسلم على يد املقتدي، وله باع مديد يف النظم والنثر، عمر دهراً،
مات فجأةً، وكان كثري . أسلم كان قد شاخ، وقد ناب يف الوزارة غري مرة، وكان أفصح أهل زمانه، وفيه مكارم وآداب وعقل

  .الصدقات، وقف أمالكه، أسلم ملا ألزمت الذمة بلبس الغيار

  .ابة اإلنشاء ابن أخته العالمة أبو نصرتويف سنة سبع وتسعني وأربع مئة، وخلفه يف كت
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  الطالعي

  .الشيخ اإلمام، العالمة القدوة، مفيت األندلس وحمدثها، أبو عبد اهللا حممد بن الفرج القرطيب املالكي، موىل حممد بن حيىي بن الطالع

  .ولد سنة أربع وأربع مئة

  . حبضرتههو بقية الشيوخ األكابر يف وقته، وزعيم املفتني: قال ابن بشكوال

حدث عنه يونس بن عبد اهللا القاضي، ومكي بن أيب طالب، وأيب عبد اهللا بن عابد، وحامت بن حممد، وأيب عمرو املرشاين، ومعاوية 
  .بن حممد العقيلي، وأيب عمر بن القطان

 من العلم حسنة، مع ديٍن، وكان فقيهاً، حافظاً للفقه، حاذقاً بالفتوى، مقدماً يف الشورى، ويف علل الشروط، مشاركاً يف أشياء
وخٍري، وفضٍل، وطول صالة، قواالً للحق وإن أوذي، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، معظماً عند اخلاصة والعامة، يعرفون له حقه، ويل 

ليه وسلم، الصالة بقرطبة، وكان جموداً لكتاب اهللا، أفىت وحدث وعمر، وصارت الرحلة إليه، ألف كتاباً يف أحكام النيب صلى اهللا ع
  .قرأته على أيب عنه

كان صاحلاً، قواالً للحق، شديداً على املبتدعة، شوور عند موت ابن القطان إىل أن دخل املرابطون، فأسقطوه : وقال القاضي عياض
  .من الفتيا لتعصبه عليهم

ئي وكان أسند من بقي صحيحاً فاضالً، مسع منه عاملٌ كثري، ورحلوا إليه لسماع املوطأ ولسماع املدونة لعلوه يف ذلك، ولسنن النسا
  .عنده بله بأمر دنياه وغفلة، ويؤثر عنه يف ذلك طرائف، وكان شديداً على أهل البدع، جمانباً ملن خيوض يف غري احلديث

الع، فرتل عن كنا مع ابن الطالع يف بستانه، فإذا باملعتمد بن عباد جمتاز من قصره، فرأى ابن الط: ونقل اليسع بن حزم عن أبيه قال
  .يا حممد، انتبه من غفلتك وسنتك: مركوبه، وسأل دعاءه، وتضرع، وتذمم، ونذر، وتربع، فقال له الشيخ

روى عنه عدد كثري، منهم أبو جعفر البطروجي، وحممد بن عبد اخلالق اخلزرجي، وحممد بن عبد اهللا بن خليل القيسي، نزيل : قلت
 مئة، وعلي بن حنني، بينه وبني مالك يف املوطأ أربعة أنفٍس، وبينه وبني النسائي يف سننه مراكش الذي بقي إىل سنة سبعني ومخس

  .الكبري اثنان

  .شهده مجع عظيم: أرخه ابن بشكوال، وقال. مات يف رجب سنة سبع وتسعني وأربع مئة

نا حممد بن الفرج، أخربنا يونس بن عبد كتب إيل باملوطأ ابن هارون من تونس، أخربنا ابن بقي، أخربنا حممد بن عبد اخلالق، أخرب
  .اهللا، أخربنا أبو عيسى، أخربنا عبيد اهللا بن حيىي بن حيىي، أخربنا أيب، عن مالك

  الحرمي

  .اإلمام احلافظ القدوة أبو سعد حممد بن احلسني بن حممد املزكي احلرمي، نزيل هراة

 وعلي بن محصة، وعلي بن بقاء مبصر، وأبا جعفر بن املسلمة، وأبا مسع أبا نصر السجزي وطائفة مبكة، وحممد بن احلسني الطفال،
  .وحممد زاهداً عابداً ربانياً. بكر اخلطيب ببغداد، وأقرام

  .كان أبو سعد احلرمي من األوتاد، مل أر بعيين أحفظ منه: قال أبو جعفر حممد بن أيب علي
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  .األولياء، فهو هذا، وأشار إىل احلرميإن كان هللا راة أحد من : وقال الواعظ أبو حامد اخلياط

  .مات راة يف شعبان سنة إحدى وتسعني وأربع مئة

أخربنا أبو الفضل اهلمذاين، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا املؤمتن بن : أخربنا أبو احلسني علي بن حممد، واحلسن بن علي قاال
  .ال يصرب على احلديث إال أهله: ل إال دوده، يعينال يصرب على اخل: أمحد، مسعت أبا سعد احلرمي احلافظ يقول

  الطبري

  .ولد بآمل سنة مثان عشرة وأربع مئة. اإلمام، مفيت مكة وحمدثها، أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن احلسني الطربي الشافعي

 مسرور، وأيب عثمان ومسع يف سنة تسع وثالثني صحيح مسلم من أيب احلسني الفارسي، ورواه مراٍت، ومسع من أيب حفص بن
  .الصابوين، وناصر العمري، وتفقه عليه، وكرمية املروزية، وله أعقاب مبكة

    

حدث عنه إمساعيل التيمي، ورزين العبدري، والقاضي أبو بكر بن العريب، ووجيه الشحامي، وأمحد بن حممد العباسي، وأبو طاهر 
  .احلرمني، تفقه به مجاعة مبكةوكان من كبار الشافعية، ويدعى بإمام . السلفي، وخلق

  .تويف مبكة يف شعبان سنة مثان وتسعني وأربع مئة

  ثابت بن بندار

  .ابن إبراهيم ابن بندار، الشيخ اإلمام، املقرئ اود، احملدث الثقة، بقية املشايخ، أبو املعايل الدينوري، مث البغدادي البقال

  .تهولد سنة ست عشرة وأربع مئة، وطلب العلم يف حداث

ومسع أبا القاسم احلريف، وأبا بكر الربقاين، وأبا علي بن شاذان، وعثمان بن دوست، وأبا علي بن دوما، وعدة، وتال على ابن 
قرأ عليه أبو حممد سبط اخلياط، وأبو الفضل أمحد بن شنيف، . الصقر الكاتب، وأيب العالء الواسطي، وأيب ثعلب امللحمي وغريهم

  .وطائفة

وإمساعيل بن السمرقندي، وابن ناصر، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو _ ومسع منه موطأ القعنيب _ ه حيىي بن ثابت ابن: وحدث عنه
وقد حدث عنه باإلجازة الفقيه . طاهر السلفي، وأمحد بن املبارك املرقعاين، وعمر بن بنيمان، وأخوه أمحد، وشهدة الكاتبة، وخلق

  .نصر بن إبراهيم املقدسي

  .ثابت ثابت:  قرأت خبط أيب:قال السمعاين

  .هو ثقة مأمون دين كيس خري: وقال عبد الوهاب األمناطي

  .كان ثابت يعرف بابن احلمامي: وقال غريه

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني وأربع مئة

  .أكثر مسموعاتهكان من أعيان القراء وثقات احملدثني، مسع الكثري بنفسه، وكتب خبطه، وروى : قال ابن النجار
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  .كان جده إبراهيم محامياً بالدينور: وقيل

  .أول مساعه يف سنة ثالث وعشرين وأربع مئة: قلت

  السمرقندي

  .اإلمام احلافظ الرحال، أبو حممد احلسن بن أمحد بن حممد بن قاسم بن جعفر السمرقندي، الكومخيثين

  .ولد سنة تسع وأربع مئة

ومسع عبد الصمد العاصمي، ومحزة بن حممد اجلعفري، وأبا . افظ، وخترج به، وأكثر عنهوصحب جعفر بن حممد املستغفري احل
حفص بن مسرور، وأبا عثمان الصابوين، وأبا سعد الكنجروذي، وأمثاهلم، وأكرب سيٍخ له منصور الكاغدي، ومل يرحل إىل العراق، 

  .وقد مجع وصنف

أبو األسعد بن القشريي، وحممد بن جامع خياط الصوف، واجلنيد إمساعيل بن حممد التيمي، ووجيه الشحامي، و: حدث عنه
  .القايين، وآخرون

  .إمام حافظٌ، مسع، ومجع وصنف: سألت عنه إمساعيل احلافظ، فقال: قال السمعاين

مثله يف فنه يف هو اإلمام احلافظ، قوام السنة أبو حممد، نزيل نيسابور، مل يكن يف زمانه : وقال عمر بن حممد النسفي يف كتاب القند
الشرق والغرب، له كتاب حبر األسانيد يف صحاح املسانيد، مجع قيه مئة ألف حديث، فرتب وهذب، مل يقع يف اإلسالم مثله، وهو 

  .مثان مئة جزء

 سنة أبو حممد عدمي النظري يف حفظه، استوطن بنيسابور، وهو مكثر عن املستغفري، مات يف ذي القعدة" وقال عبد الغافر يف السياق
  .إحدى وتسعني وأربع مئة عن نيٍف ومثانني سنة

  ابن مردويه

الشافعي اإلمام احملدث العامل أبو بكر أمحد بن حممد بن احلافظ الكبري أيب بكر أمحد بن موسى بن مردويه بن فوزك بن موسى 
  .األصبهاين

  .ولد سنة تسع وأربع مئة، قاله حيىي بن منده

لوكيل، وأبا علي غالم حمسن، وعمر بن عبد اهللا بن اهليثم الواعظ، وأبا بكر بن أيب علي عمر أبا منصور حممد بن سليمان ا
الذكواين، واحلسني بن إبراهيم اجلمال، وعبد اهللا بن أمحد بن قولويه التاجر، وأمحد بن إبراهيم الثقفي الواعظ، وأبا نعيم احلافظ، 

  .وأبا احلسني بن فاذشاه، والناس، ومل يرحل

وروى عنه السلفي، وإمساعيل بن . كتبوا عين يف جملس أيب نعيم احلافظ: كتبنا عنه كثرياً، وكان ثقةً جليالً، مسعته يقول: قال السلفي
  .غامن، ومجاعةٌ، وحفيده علي بن عبد الصمد بن أمحد

  . من جدهوكان أبو بكر يفهم احلديث، رأيت له جزءاً يف طرق طلب العلم فريضة يدل على معرفته، ومل يدرك السماع

مات بسوذرجان من قرى أصبهان، سنة مثان وتسعني وأربع مئة، وله تسع ومثانون سنةً، ومات حفيده املذكور سنة سبعني ومخس 
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  .مئة، أو بعدها، يف عشر التسعني

    

ظ، أخربنا عمر قرأنا على عيسى بن حيىي، أخربكم منصور بن سند، أخربنا أبو طاهر السلفي، أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد احلاف
بن عبد اهللا ابن عمر الواعظ، أخربنا أبو أمحد العسال، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن رسته، حدثنا حممد بن محيد، حدثنا زافر بن 

ما من ولد بار : "سليمان، عن املستلم بن سعيد، عن احلكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
نعم، إن اهللا : "وإن نظر إليه يف كل يوم مئة رمحة؟ قال: ، قيل" والده نظرة رمحة إال كانت له بكل رمحة حجة مربورةينظر إىل

  .هذا منكر". أطيب وأكثر

وفيها مات احلافظ أبو علي الربداين، واحملدث أبو بكر سبط ابن مردويه، والسلطان بركياروق بن ملكشاه، وثابت بن بندار البقال، 
احلرم احلسني بن علي الطربي، واحلافظ أبو علي الغساين، وأبو احلسن علي بن خلف العبسي بقرطبة، وفيد بن عبد الرمحن وفقيه 

  .بن حممد الشعراين، ونصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، والشريف حممد بن عبد السالم

  الحبال

  .ويعرف خبريبة_ مبعجمات _ بال اخلزاز الشيخ الثقة أبو البقاء املعمر بن حممد بن علي بن إمساعيل الكويف احل

  .ولد سنة عشر وأربع مئة

ومسع من القاضي جناح بن نذير احملاريب، وزيد بن أيب هاشم العلوي، وأيب الطيب أمحد بن علي اجلعفري، وليس هو باملكثر، لكنه 
  .اشتهر

ي، وأبو طاهر حممد بن أيب بكر السنجي، وكثري بن وحدث عنه أبو القاسم إمساعيل بن حممد التيمي، وأبو املعايل احللواين املروز
  .مساليق، وعبد اخلالق اليوسفي، وابن ناصر، وأبو طاهر السلفي، وآخرون

شيخ ثقةٌ، صحيح السماع، انتشرت عنه الرواية، وعمر حىت روى كثرياً، وبورك له فيما مسع، سأله هزارسب عن : قال السمعاين
  .سنة ثالث عشرة: سألناه عن مولده، فقال: بكر بن طرخان، واحلسني بن خسروسنة عشر، وقال أبو : مولده، فقال

  .حدث ببغداد، وبالكوفة، وا مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع وتسعني وأربع مئة: قلت

  الطبري

  .العالمة، مفيت الشافعية، أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبد اهللا الطربي، احلاجي، البزازي

الصبا، وسكنها، وتفقه على القاضي أيب الطيب، ومسع منه، ومن اجلوهري، ولزم الشيخ أبا إسحاق حىت أحكم قدم بغداد يف 
، مث قدم بعد أشهر عبد الوهاب بن حممد 483املذهب واألصول واخلالف، وشهد عند أيب عبد اهللا الدامغاين، ودرس بالنظامية سنة 

دريس، فدرسا مديدةً، مث صرفا بتولية الغزايل، فلما حج الغزايل سنة مثان ومثانني، الفامي الشريازي، فتقرر أن أشرك بينهما يف الت
وذهب إىل الشام وطول الغيبة، ويل الطربي تدريس النظامية يف صفر سنة تسع، مث فارق بغداد بعد ثالثة أعوام، وسار إىل أصبهان 

  .لودائع كانت عنده
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  .روى عنه هبة اهللا بن السقطي شيئاً

  .بان سنة مخس وتسعني وأربع مئة بأصبهان، رمحه اهللامات يف شع

  دقاق

  .صاحب دمشق، مشس امللوك، أبو نصر دقاق بن السلطان تاج الدولة تتش بن السلطان ألب أرسالن السلجوقي التركي

يه رضوان صاحب متلك بعد مقتل أبيه سنة سبع ومثانني وأربع مئة، فكان يف حلب، فطلبه خادم أبيه ونائب قلعة دمشق سراً من أخ
حلب، فبادر دقاق وجاء، فتملك، مث أشار عليه زوج أمه طغتكني األتابك بقتل خادمه املذكور ساوتكني املذكور لتمكنه، فقتله، مث 
أقبل رضوان أخوه حماصراً دمشق، فلم يقدر عليها، فترحل، مث استقل دقاق، مث عرض له مرض تطاول به إىل أن مات يف ثامن عشر 

إن أمه مسته، رتبت له جارية مسته يف عنقود عنب خنسته بإبرة مسمومة، :  سبع وتسعني، فكانت دولته عشر سنني، فقيلرمضان سنة
  .مث ندمت أمه، ورى جوفه، ودفن خبانقاه الطواويس

وسلطنه، مث بعد وعمد األتابك طغتكني، فأقام يف اسم امللك طفالً لدقاق بعد أن استحضر من سجن بعلبك أخاً لدقاق امسه أرتاش، 
ثالثة أشهر ختيل أرتاش من األتابك، وفر إىل بغدوين الفرجني صاحب القدس، فما أعانه، فتوجه إىل العراق على الرحبة، فجاءه 

وكان قد وزر لدقاق أبو القاسم احلسن بن علي . األجل، فعمد األتابك إىل الطفل املذكور، منصبه مديدةً، مث متلك، وامتدت أيامه
  .ي، وقد كان مصافاً بقرب حلب مع أخيه، فتقلل مجعه، ورد إىل دمشقاخلوارزم

  صاحب خراسان

  .السلطان أرسالن أرغون بن السلطان ألب أرسالن السلجوقي

    

ملا مات أخوه السلطان ملكشاه، بادر هذا، واستوىل على خراسان، ومتكن، وكان ظاملاً شرس األخالق، كثري العقوبة خلاصيته، 
م له، فأنكر عليه أرغون تأخره عن اخلدمة، فاعتذر، فلم يقبل له عذراً، وكان وحده، فشد الغالم عليه بسكني، فدخل عليه غال

  .فقتله يف احملرم سنة تسعني وأربع مئة

ما وكانت دولته أربع سنني، فعلم مبقتله السلطان بركياروق بن ملكشاه، فسار إىل خراسان، واستوىل عليها، وخطبوا له أيضاً ببالد 
  .وراء النهر، واستناب على خراسان أخاه امللك سنجر الذي امتدت أيامه

وكان أرسالن قد متلك بلخ ومرو وترمذ، وظلم وغشم، وخرب سور نيسابور وغريها من املدائن، ووزر له عماد امللك بن نظام 
  .امللك، مث قبض عليه، وأخذ منه ثالث مئة ألف دينار، وذحبه

  ابن السوادي

  .فيت أبو احلسني املبارك بن حممد بن السوادي الواسطي الشافعي، نزيل نيسابور، مدرس، مناظر، متصوناإلمام امل

وعنه إمساعيل بن حممد احلافظ، وطاهر بن مهدي، وعمر بن أمحد الصفار، . مسع أبا علي بن شاذان، وأبا عبد اهللا بن نظيف املصري
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  .وعبد اخلالق الشحامي، وآخرون

  .مام عدمي النظري، يتجمل، يتقنع بقليل جتارٍة، تفقه بالقاضي أيب الطيبإ: قال السمعاين

  .مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة، وله سبع ومثانون سنة

  ابن الطيوري

م بن أمحد بن عبد اهللا الشيخ اإلمام، احملدث العامل املفيد، بقية النقلة املكثرين أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار بن أمحد بن القاس
  .ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة. البغدادي الصرييف ابن الطيوري

مسع أبا القاسم احلريف، وأبا علي بن شاذان، مث أبا الفرج الطناجريي، وأبا حممد اخلالل، وابن غيالن، وأبا احلسن العتيقي، وحممد بن 
، وعدداً كثرياً، وارحتل، فسمع بالبصرة أبا علي الشاموخي، وغريه، علي الصوري، وعلي بن أمحد الفايل، وأبا طالب العشاري

  .ومجع وخرج، ومسع ما ال يوصف كثرة

إمساعيل بن حممد التيمي، وابن ناصر، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو طاهر حممد بن أيب بكر السنجي، وأبو بكر بن : حدث عنه
ر السلفي، وأبو بكر بن النقور، وعبد احلق بن يوسف، وخطيب املوصل، وأبو السمعاين، وأبو املعايل احللواين املروزي، وأبو طاه

  .السعادات القزاز، وأمحد ابن علي العلوي النقيب، وبشر كثري

كان حمدثاً مكثراً صاحلاً، أميناً صدوقاً، صحيح األصول، صيناً ورعاً وقوراً، حسن السمت، كثري اخلري، : قال أبو سعيد السمعاين
، ومسع الناس بإفادته، ومتعه اهللا مبا مسع حىت انتشرت عنه الرواية، وصار أعلى البغداديني مساعاً، أكثر عنه والدي، كتب الكثري

وكان املؤمتن الساجي يرميه بالكذب، ويصرح بذلك، وما رأيت أحداً من مشاخينا الثقات يوافق املؤمتن، فإين سألت مثل عبد 
:  حسناً، وشهدوا له بالطلب، والصدق، واألمانة، وكثرة السماع، مسعت سلمان الشحام يقولالوهاب وابن ناصر، فأثنوا عليه ثناًء

قدم فالنٌ كنا : ما قطعكم عين؟ قلنا: قدم أبو الغنائم النرسي، فانقطعنا عن جملس ابن الطيوري أياماً، فلما جئنا ابن الطيوري، قال
: ائي، فقام الشيخ أبو احلسني، وأخرج لنا شدةً من حديث البكائي، وقالحديث البك: فأيٍش أعلى ما عنده؟ قلنا: نسمع منه، قال

  .وأظنين مسعتها من ابن ناصر: قال السمعاين. هذه مساعي من أيب الفرج بن الطناجريي عنه

، مسعت أبا صحب احلفاظ ودرب معهم. هو الشيخ الصاحل الثقة أبو احلسني، كان ثبتاً فهماً، عفيفاً متقناً: وقال أبو علي بن سكرة
  .شيخنا أبو احلسني ممن يستشفى حبديثه: بكر بن اخلاضبة يقول

  .حدثنا الثقة الثبت الصدوق أبو احلسني: وقال ابن ناصر يف إمالئه

هو حمدثٌ مفيد ورع كبري، مل يشتغل قط بغري احلديث، وحصل ما مل حيصله أحد من كتب التفاسري والقراءات : وقال السلفي
يد والتواريخ والعلل واألدبيات والشعر، كلها مسموعة، رافق الصوري، واستفاد منه، والنخشيب، وظاهراً واللغة، واملسان

  .النيسابوري

  .كتب عنه مسعود السجزي، واحلميدي، وجعفر بن احلكاك، وأكثروا عنه

  .أهل اخلري والعفاف والصالحمسع خلقاً، وهو من _ خمفف _ هو صديقنا أبو احلسني يعرف بابن احلمامي : وقال األمري أبو نصر

ذكر يل شيخنا أبو احلسني أن عنده حنو ألف جزٍء خبط الدارقطين، أو أخربت عنه بذلك، وأخربين أن عنده أربعةً : قال ابن سكرة
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  .ومثانني مصنفاً البن أيب الدنيا

    

  .دى عشرة سنةانتقى السلفي عدة أجزاء من الفوائد والنوادر على ابن الطيوري، وكتب احلديث ابن إح

هو ثقة ثبت، كثري األصول، حيب العلم وأهله، وقد وصفوه باملعرفة، وسعة الرواية، وكان ديناً صاحلاً، : وقال أبو نصر اليوناريت
  .رمحه اهللا

  .مات يف نصف ذي القعدة سنة مخس مئة عن تسعني سنة

  أبو الفتح الحداد

حممد بن أمحد ابن سعيد األصبهاين، احلداد، التاجر، سبط احلافظ أيب عبد اهللا الشيخ العامل املقرئ مسند الوقت أبو الفتح أمحد بن 
  .بن منده

ومسع من أيب سعيد حممد بن علي النقاش، وعلي بن عبدكويه، وأمحد بن . تفرد بإجازة إمساعيل بن ينال احملبويب صاحب ابن حمبوب
أيب بكر حممد بن احلسني الدشيت، وأيب سعيد احلسن بن حممد ابن إبراهيم بن يزداد غالم حمسن، وأيب سهل عمر بن أمحد الفقيه، و

حسنويه، وعبد الواحد بن أمحد الباطرقاين، وأيب الفرج حممد بن عبد اهللا بن شهريار، وعدد كثري، وأجاز له أيضاً أبو سعيد 
  .الصرييف، وعلي بن حممد الطرازي

د اخلرقي، وعبد الوهاب األمناطي، وصدقة بن حممد، وشاكر األسواري، أبو طاهر السلفي، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمح: حدث عنه
  .وآخرون

  .وقد قرأ القراءات على أيب عمر اخلرقي، ومبكة على أيب عبد اهللا الكارزيين، فكان خامتة أصحابه موتاً

  .تال عليه السلفي لعاصم إىل احلواميم

  .س مئةمولده يف سنة مثان وأربع مئة، ومات يف ذي القعدة سنة مخ

  القزويني

الشيخ الفقيه اخلري أبو الفرج حممد بن املفيت أيب حامت حممود بن احلسن األنصاري القزويين اآلملي الذي أملى باملدينة النبوية على 
  .السلفي

  .ابن ناصر، وشهدة، وابن اخلل: روى عنه. مسع أباه، ومنصور بن إسحاق، وسهل بن ربيعة

  . مئةمات بآمل يف أول سنة إحدى ومخس

وفيها مات إمساعيل بن عمرو البحريي احملدث، وصاحب إفريقية متيم بن املعز بن باديس، وأبو علي التككي، وأبو حممد الدوين، 
  .وأبو سعد األسدي، وصاحب احللة سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس األسدي قتل

  ابن بشرويه
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  .مد بن عبد اهللا بن احلسن بن بشرويه األصبهايناإلمام احلافظ، املفيد الصدوق، أبو العباس أمحد بن حم

  .ولدت سنة مخس عشرة وأربع مئة: قال

مسع أبا عبد اهللا بن حسنكويه، وحممد بن علي بن مصعب التاجر، واهليثم بن حممد اخلراط، وحممد بن علي بن شهريار، وأبا نعيم 
  .ثرياًاحلافظ، وأبا ذر الصاحلاين، وإبراهيم بن حممد اجلالب، وخلقاً ك

  .هبة اهللا بن طاووس، وإمساعيل بن حممد التيمي، وأبو طاهر السلفي، وعدة: حدث عنه

  .كتبت بانتخابه كثرياً، وأكثرنا عنه لثقته ومعرفته. كان من أهل املعرفة بالفقه واحلديث والفرائض: قال السلفي

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وتسعني وأربع مئة: قلت

  البرداني

  .ي اإلمام احلافظ الثقة، مفيد بغداد، أبو علي أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حسن الربداين، مث البغداديالشافع

  .ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة

ومسع أبا طالب بن غيالن، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا طالب العشاري، وأبا احلسن بن القزويين الزاهد، وأبا حممد اجلوهري، وعبد 
  .األزجي، والقاضي أبا يعلى، وعبد الصمد بن املأمون، واخلطيب، وعدة، ومل يرحلالعزيز 

  .كان أحد املشهورين يف صنعة احلديث، وكان حنبلياً، استملى للقاضي أيب يعلى، حدثنا عنه إمساعيل احلافظ: قال السمعاين

ن الساوي، عن السلفي، وقد سأله السلفي عن تبيني أحوال مجع جملداً يف املنامات النبوية، مسعنا منتقاه على األمني الصفار، ع: قلت
  .مجاعٍة، فأجاب وأجاد

  .هو كان أحفظ وأعرف من شجاع الذهلي، وكان ثقةً نبيالً، له مصنفات: قال السلفي

عالف وقرأت خبط أيب علي الربداين، أخربنا عثمان بن دوست ال. وحدث عنه أيضاً علي بن طراد الوزير، وأمحد بن املقرب: قلت
  .أخربنا أبو بكر الشافعي، فذكر حديثاً: إجازةً سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وفيها مات، قال

    

وأخربنا حممد بن طارق، أخربنا يوسف بن حممود، أخربنا السلفي، أخربنا أبو علي، أخربنا حممد بن عبد امللك، أخربنا احلسني بن 
ب، حدثنا إمساعيل بن جعفر، أخربين سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد اهللا عمر، أخربنا حامد بن شعيب، حدثنا حيىي بن أيو

كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الستر ورأسه معصوب يف مرضه الذي : بن معبد بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس قال
وذكر باقي احلديث، وهو "  الرؤيا الصاحلةإنه مل يبق من مبشرات النبوة إال"_ ثالث مرات _ " اللهم هل بلغت: "مات فيه، فقال

  .غريب فرد، أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة كلهم من حديث إمساعيل بن جعفر، وهو ثقة

  .مات الربداين يف شوال سنة مثان وتسعني وأربع مئة، وأبوه شيخ حمدث

 ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي شاباً له مخس وعشرون وفيها مات السلطان ركن الدولة أبو املظفر بركياروق بن السلطان
وفيها مات . سنةً، وبقي يف امللك اثنيت عشرة سنة، وجرت بينه وبني أخيه السلطان حممد حروب تشيب األطفال، مات بربوجرد

  .صاحب ماردين، وجد ملوكها امللك سقمان بن أرتق التركماين
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  الخياط

  .م أبو منصور حممد بن أمحد بن علي بن عبد الرزاق البغدادي اخلياط الزاهداإلمام القدوة املقرئ، شيخ اإلسال

ولد يف سنة إحدى وأربع مئة، فلو مسع يف صباه، ألدرك أصحاب القاضي احملاملي، ولو تال وهو حدثٌ، للحق أبا احلسن بن 
 األخضر، وأبا احلسن بن القزويين، وتال على مسع أبا القاسم بن بشران، وعبد الغفار املؤدب، وأبا بكر حممد بن عمر بن. احلمامي

  .جلس لتعليم كتاب اهللا دهراً، وتال عليه أمم. أيب نصر بن مسروٍر وغريه

أبو حممد عبد اهللا، واحلسني بن ناصر، والسلفي، وخطيب املوصل، وأمحد بن عبد الغين الباجسرائي، وسعد اهللا : وروى عنه سبطاه
  .بن الدجاجي، وعدة

. كانت له كرامات: وقال ابن ناصر. صاحل ثقة عابد ملقن، له ورد بني العشاءين بسبٍع، وكان صاحب كرامات: قال السمعاين

كان إمام مسجد ابن جردة باحلرمي، لقن العميان دهراً هللا، وكان يسأل هلم، وينفق عليهم، حبيث إن ابن النجار نقل يف : وقال آخر
  .هكذا رأيت خبط أيب نصر اليوناريت احلافظ: أقرأهم من العميان سبعني ألفاً، مث قالتارخيه أن أبا منصور اخلياط بلغ عدد من 

هذا مستحيل، والظاهر أنه أراد أن يكتب نفساً، فسبقه القلم، فخط ألفاً، ومن لقن القرآن لسبعني ضريراً، فقد عمل خرياً : قلت
  .كثرياً

وقال أبو .  خلقاً من جنازة أيب منصور، رآها يهودي، فاهتال هلا وأسلممل أر أكثر: ونقل السلفي عن علي بن األيسر العكربي قال
  .ما رأيت مثل يوم صلي على أيب منصور من كثرة اخللق: منصور بن خريون

وفيها مات . مات يف احملرم سنة تسع وتسعني وأربع مئة. غفر اهللا يل بتعليمي الصبيان الفاحتة: رؤي بعد موته، فقال: قال السمعاين
و الفضل أمحد بن عبد املنعم بن الكريدي بدمشق، وأبو سعٍد علي بن عبد اهللا بن أيب صادق احلريي، وأبو الفوارس عمر بن أب

املبارك احلريف احملتسب، وأبو نعيم حممد بن إبراهيم الواسطي ابن اجلماري، وأبو الربكات حممد بن عبد اهللا بن الوكيل املقرئ، وأبو 
  .البقاء احلبال

  مهارش

ابن جملي بن عكيث األمري أبو احلارث، جمري الدين، من وجوه العرب بعانة واحلديثة، ذو بر وصدقاٍت، وصالٍة، وخٍري، أجار القائم 
  : وله، وكتب ا إىل القائم. بأمر اهللا يف فتنة البساسريي، وآواه إليه يف ذمامه إىل أن عاد إىل مقر عزه، فكان خيدم اخلليفة بنفسه

  نجل الخالئف آل الفرض والسنن  يفة ذو اإلفضال والمننالخل لوال

 أعرف بغداداً وتعرفني أصبحت  ما بعت قومي وهم خير األنام وقد

 دام عدلك هذا اليوم ينصفني ما  يستحق سواي مثل منزلتي ما

  .مات سنة تسع وتسعني وأربع مئة. وهي طويلة

  ابن سوار
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  .علي بن عبيد اهللا بن عمر ابن سوار البغدادي، املقرئ، الضرير، أحد احلذاقاإلمام، مقرئ العصر، أبو طاهر أمحد بن 

ولد سنة اثنيت عشرة وأربع مئة، وقرأ بالروايات على عتبة بن عبد امللك العثماين، وأيب منصور أمحد بن حممد بن إسحاق صاحب 
 أمحد بن مسروٍر، وأيب علي الشرمقاين، واحلسن بن أيب حفص الكتاين، وعبد اهللا بن مكي السواق، وأيب الفتح بن شيطا، وأيب نصر

  .علي العطار، وعلي بن حممد اخلياط، وحسن بن غالب احلريب، وفرج بن عمر الواسطي

    

  .ومسع من حممد بن عبد الواحد بن رزمة، وحممد بن احلسني احلراين، وحممد بن حممد بن غيالن، وأيب القاسم التنوخي، وآخرون

غريها أبو علي بن سكرة، وحممد بن اخلضر احملويل، وذكوان بن علي، وأبو الكرم الشهرزوري، وأبو حممد سبط قرأ عليه بالسبع و
  .ابن ناصر، وأبو طاهر السلفي، وعبد الوهاب األمناطي، وأمحد بن املقرب: وحدث عنه. اخلياط

  .ثقةٌ، نبيل، متقن، ثبت: صروقال ابن نا. حنفي ثقةٌ خري، حبس نفسه على اإلقراء والتحديث: قال ابن سكرة

وقال . كان ثقة أميناً مقرئاً، حسن األخذ، ختم عليه مجاعةٌ كتاب اهللا، وكتب خبطه الكثري من احلديث: وقال أبو سعٍد السمعاين
 تويف ابن سوار يف شعبان سنة ست وتسعني وأربع مئة: قلت. مسعت منه معظم كتاب املستنري له، وله فوت من آخره: السلفي

  .ببغداد، وأول ما تال كان يف سنة ثالثني وأربع مئة

  الشعبي

  .شيخ املالكية، أبو املطرف عبد الرحيم بن قاسم الشعيب املالقي، مفيت بلده

روى عنه أبو . مسع من قاسم املأموين باملرية، وأيب احلسن بن عيسى املالقي، وله إجازةٌ من يونس بن عبد اهللا بن شعيث، وطائفة
  .ن سليمان وغريهعبد اهللا ب

ويل قضاء بلده، مث سجنه أمريها متيم ألمٍر بلغه، فلما استوىل ابن تاشفني، دعاه للقضاء فأىب، وأشار بأيب مروان بن حسون، فكان 
  .أبو مروان ال يربم أمراً دونه، وعمر دهراً، وبعد صيته

  .ابن الطالع يف مجعةمات هو و. مات يف رجب سنة سبٍع وتسعني وأربع مئة، وله مخس وتسعون سنة

  السراج

الشيخ اإلمام، البارع احملدث املسند، بقية املشايخ، أبو حممد جعفر بن أمحد بن احلسن بن أمحد البغدادي، السراج، القارئ، 
  .ولدت يف آخر سنة سبع عشرة، أو يف أول اليت تليها: قال. األديب

وزي، وحممد بن إمساعيل بن سنبك، وأيب حممد اخلالل، وعبيد اهللا بن مسع أبا علي بن شاذان، مث مسع بنفسه من أمحد بن علي الت
عمر بن شاهني، وأيب حممد احلسني بن املقتدر، وأيب طالب الغيالين، وأيب احلسن بن القزويين، وأيب إسحاق الربمكي، وأيب القاسم 

  .التنوخي، وأيب الفتح بن شيطا، وعدة ببغداد

لسل األولية مبكة، ومن حممد بن إبراهيم األردستاين، ومبصر من الشيخ عبد العزيز بن احلسن ومسع من احلافظ أيب نصر السجزي مس
  .الضراب، وطائفة، وبدمشق من أيب القاسم احلنائي، واخلطيب؛ وخرج له شيخه اخلطيب مخسة أجزاء مشهورٍة مسعناها
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وحممد بن ناصر، وأبو الفتح بن البطي، وأبو طاهر ابنه ثعلب، وأبو القاسم بن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي، : حدث عنه
السلفي، وسلمان الشحام، وأبو احلسن بن اخلل، وعبد احلق اليوسفي، وأبو الفضل خطيب املوصل، وشهدة بنت اإلبري، وخلق 

  .كثري

لفقه، ويف كتب خبطه الكثري، وصنف كتاب مصارع العشاق، وكتاب حكم الصبيان، وكتاب مناقب احلبش، ونظم الكثري يف ا
املواعظ واللغة، وشعره حلو عذب يف فنون القريض، اتنخب السلفي عليه من أصوله ثالثني جزءاً، حدث ببغداد، ومصر، ودمشق، 

  .كان صدوقاً، ألف من فنوٍن شىت: قال شجاع الذهلي. ومسع منه شيخه أبو إسحاق احلبال

هم، عنده لغة وقراءات، وكان الغالب عليه الشعر، نظم كتاب هو شيخ فاضل، مجيلٌ وسيم، مشهور يف: وقال أبو علي الصديف
  .التنبيه أليب إسحاق، ونظم منسكاً

  .ثقة عامل مقرئ، له أدب ظاهر، واختصاص بأيب بكر اخلطيب: وقال أبو بكر بن العريب

  . كثرة، أعالهم ابن شاذانكان اإلمام يفتخر برؤيته ورواياته لديانته ودرايته، له تواليف مفيدة، ويف شيوخه: وقال السلفي

: وقال ابن ناصر. كان عاملاً بالقراءات، والنحو، واللغة، ثقة ثبتاً، كثري التصنيف: سئل السلفي عن السراج، فقال: وقال محاد احلراين

على اخلالل والقزويين، كان ثقة مأموناً، عاملاً فهماً صاحلاً، نظم كتباً كثرية، منها كتاب املبتدأ لوهب بن منبه، وكان قدمياً يستملي 
  : أنشدنا السراج لنفسه: قال السلفي. مات يف صفر سنة مخس مئة

  يسعون في طلب الفوائد  در عصابٍة هللا

 بهم تجملت المشاهد يث  أصحاب الحد يدعون

 وتارةً في ثغر آمد ِد  تراهم بالصعي طوراً

 بكل أرٍض كل شارد ِم  من العلو يتبعون

 إلى سبل المقاصد بهم  النجوم المقتدى وهم

  جياش

    

  .هو صاحب اليمن وأبو أصحابه امللك أبو فاتك جياش بن جناح احلبشي، موىل حسني بن سالمة النويب موىل آل زياد ملوك اليمن

 كان أبوه قد استوىل على اليمن، وأباد أضداده، ومتكن إىل أن ظهر الصليحي ومتلك ومكر بنجاح، فسمه، فهرب أوالده، وحلقوا

باحلبشة، ورأسهم سعيد بن جناح األحول، وتكلم الكهان بأن هذا األحول يقتل الصليحي، وصورت للصليحي صورة األحول على 
مجيع أحواله، واستشعر منه، فترقت مهته، وجاء من احلبشة يف مخسة آالف حربٍة، فكبس الصليحي باملهجم خميمه، فقتله، وقتل 

ظيمة، ومجع بعض آل الصليحي، فقتلهم رمياً باحلراب، ومتلك زبيد، وعلق الرأس، فقال أخاه، وعدةً، وأخذ خزانته، وكانت ع
  : العثماين شاعر

 على الملك األجل سعيدها إال  مظلته عليه فلم ترح نكرت
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  ما كان أحسن رأسه في عودها  كان أقبح وجهه في خالها ما

 رحمتا ألسودها من سودها يا  سود األراقم قاتلت أسد الشرى

مث بعد سنة، حشد مكرم بن الصليحي، وأقبل من صنعاء، فالتقوا، فانكسر السودان، وازم األحول، ونزلوا السفن، واسترد مكرم 
، وعهد بامللك 484زبيد، وخلص أمه، مث فلج، ففوض األمور إىل زوجته احلرة سيدة، وأقبل على اللهو مع فاجله إىل أن هلك سنة 

قد زوجتك بأمري : بن أمحد، وكان احلرب بينه وبني آل جناح سجاالً، وكتب خليفة مصر إىل احلرةإىل ابن عمه السلطان سبأ 
  .األمراء سبأ على مئة ألف دينار، مث ملا مات سبأ، قامت مبلكها، ودبر دولتها املفضل، وامتدت أيام احلرة مخسني سنة

، ومتلك بعده أخوه جياش، وقد تنكر وسار مع وزيره قسيم نعم، مث توثب سعيد األحول على صنعاء، مث هلك سنة ست ومثانني
  .امللك إىل اهلند

، فأقمنا ستة أشهر ورجعنا، فقدم إنسان من سرنديب يتكلم على املستقبالت، فسألنا عن حالنا، 481دخلنا اهلند سنة : قال جياش
إىل زبيد، فأشع مويت، واكشف األمور، امض : وبشرنا بأموٍر مل خترم، واشتريت جارية هندية، وجئنا عدن، فقلت لوزيري

وصعدت جبلة، وكشفت أحوال املكرم، مث أتيت زبيد، فخربين الوزير مبا يسر عن أوليائنا، وأم كثري، فأخذت من حلييت، وسترت 
ر وقع بينه لو وجدت كلباً من آل جناح مللكته، وذلك لش: عيين خبرقة، وطولت أظافري، وقصدت دار ابن القم الوزير فأمسعه يقول

فغلبته، فثار، وكان طبقة أهل : نعم، قال: يا هندي، حتسن الشطرنج، قلت: وبني ابن شهاب رفيقه، فخرج ولد ابن القم، فقال
ما لنا من يغلبك إال جياش، وقد مات، مث لعبت مع األب، فمنعت الدست، فأحبين وخلطين بنفسه، وهو يقول : زبيد، فقال له أبوه

 علينا بكم يا آل جناح، فأخذت أكاتب احلبوش حىت حصل حول زبيد مخسة آالف جربةً، وأمرت وزيري، عجل اهللا: كل الوقت
أنا أبو الطامي، فقال : فأخذ يل عشرة آالف دينار مودعة، فأنفقتها فيهم، وضرب ولد ابن القم عبداً له، فنالين طرف سوطه، فقلت

: قال. إن غلبت اهلندي، أوفدتك بارتفاع السنة على املكرم: ل مرة البنهوقا. كنية مناسبة: حبر، قال: ما امسك؟ قلت: أبوه

أنا جياش بن جناح،ففهمها : فتراخيت له، فغلبين، فطاش فرحاً، ومد يده إىل وجهي، فأحفظين، وقمت، فعثرت، فاعتزيت، وقلت
ر أعز بن الصليحي، ومحل إليها األب، فوثب خلفي حافياً، وضمين، وأخرج املصحف، وحلف يل، وحلفت له، وأمر بإخالء دا

مثلي ال يطلب : األمتعة، ونقلت إليها سرييت، فولدت لوقتها ولدي الفاتك، وضربت الطبل، وظهرنا، فأسرنا ابن شهاب، فقال
مث أحسن إليه جياش، وتسلم دار امللك، ومل ميض شهر حىت ركب يف عشرين ألف . ومثلك ال يقتل: العفو، واحلرب سجالٌ، قلت

  . ومل يقو به املكرم، ومل يزل مالكاً إىل أن مات سنة مخس مئةحربة،

، فملكت عبيده 53مات سنة مثان وتسعني عن ستة بنني، فتملك ابنه الفاتك، مث حاربه إبراهيم أخوه، ومات فاتك سنة : وقيل
روب طويلة، مث متكن الصيب ولده املنصور صغرياً، فتوثب عبد الواحد بن جياش، فتملك زبيد، وهربت اخلدم بالصيب، وجرت ح

مدةً، وويل بعده ابنه فاتك بن منصور، مث متلك ابن عمه، فدامت دولته إىل أن قتله عبيده يف سنة ثالث ومخسني ومخس مئة، وامسه 
فاتك بن حممد بن املنصور، وكان هو وعبيده ال بأس بدولتهم، وحكموا على شطر اليمن مع بقايا آل الصليحي، ومع الشرفاء 

  .زيديةال

  صاحب ماردين
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وليا إمرة القدس بعد أبيهما، فضايقهما ابن بدٍر أمري . امللك سقمان بن األمري الكبري أرتق بن أكسب التركماين أخو امللك إيلغازي
  .اجليوش، وأخذه منهما قبل أخذ الفرنج له بأشهٍر، فذهبا واستوليا على ديار بكر

إن ابن عمار طلبه لينجده على : قيل. ، وماردين اليوم ومن قبل ما زالت يف يد ذريتهمات سقمان بقرب طرابلس سنة مثاٍن وتسعني
الفرنج، وإن صاحب دمشق مرض، وهم بتسليم دمشق إليه، فسار إليها ليملكها، مث يغزو الفرنج، فمات باخلوانيق، ونقل، فدفن 

  .حبصن كيفا

  الباقالني

  .ن أمحد بن احلسن بن خذاداذا الباقالين، البقال، الفامي، البغداديالشيخ الصاحل احملدث أبو غالب حممد بن احلسن ب

روى عنه أبو بكر السمعاين، وإمساعيل بن . مسع من أيب علي بن شاذان، وأيب بكر الربقاين، وأمحد بن عبد اهللا ابن احملاملي وطائفة
  .حممد التيمي، وابن ناصر، والسلفي، وخطيب املوصل، وشهدة، وخلق

عاش مثانني سنة أو أزيد، وتويف يف شهر : قلت. كان كثري البكاء من خشية اهللا: بد الوهاب األمناطي، وقال ابن ناصرأثىن عليه ع
  .ربيع اآلخر سنة مخس مئة، وهو أخو أيب طاهر أمحد بن احلسن الكرخي املذكور

  ابن زنجويه

  . الزجناين الشافعياإلمام الفقيه املعمر أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن زجنويه

وقدم بغداد شاباً، فسمع من أيب علي بن شاذان، وطائفة، فسمع مسند اإلمام أمحد من احلسني الفالكي . ولد سنة ثالٍث وأربع مئة
صاحب القطيعي، ومسع غريب أيب عبيد من ابن هارون التغليب عالياً، وقرأ أليب عمرو على ابن الصقر الكاتب، وصارت الرحلة 

دار الفتوى ببلده عليه، ومسع من أيب طالب الدسكري، والعالمة عبد القاهر بن طاهر البغدادي األصويل، واحلسن بن إليه، وم
  .معروف الزجناين صاحب ابن املقرئ، مسع منه مسند أيب يعلى

  .كان فقيهاً متقناً رحلت إليه بابين شهردار، ومسعنا منه بزجنان: قال شريويه احلافظ

سلفي، وشعبة بن أيب شكٍر األصبهاين، وابن طاهر املقدسي، وهو من كبار تالمذة القاضي أيب الطيب الطربي، وحدث عنه ال: قلت
رأيت له ترمجة مفردة خبط احلافظ عبد الغين كتبها عن السلفي، وأنه قرأ كتاب املرشد على مؤلفه أيب يعلى بن السراج، وتال عليه 

أنا أفيت من : مسعته يقول: ل بن أمحد الضرير عنه، ومسع من أيب عبد اهللا ابن باكويه، مث قالمبا فيه، وأنه كتب بنيسابور تفسري إمساعي
إنه مل يفت خطأً قط، وأهل بلده يبالغون يف الثناء عليه، اخلواص والعوام، ويذكرون : سنة تسع وعشرين وأربع مئة، وقيل يل عنه

  .ورعه، وقلة طمعه

  .ة مخس مئة، وانقطع خربهما ظفرت بوفاته، لكنه حدث يف سن: قلت

  ابن أبي الصقر
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  .العالمة أبو احلسن حممد بن علي بن حسن بن أيب الصقر الواسطي الكاتب، أحد الشعراء

وحدث عن عبيد اهللا بن هارون . وكان من كبار الشافعية، علق املذهب بالنظامية عن الشيخ أيب إسحاق، فله عنه ثالث تعليقاٍت
ندلسي، وأخذ األدب عن أيب غالب بن اخلالة، وحممد بن حممد بن عيسى اخليشي النحوي، ومسع القطان، وعيسى بن خلٍف األ

  .ببغداد من أيب بكر اخلطيب، وعاد إىل بلده، مث قدم بغداد، وحدث ا

  .ال بأس به، وله شعر مطبوع: وقال شجاع الذهلي. ابن ناصر، وابن اجلواليقي، وكثري بن مساليق، والسلفي: روى عنه

وملا وقعت الفتنة بني احلنابلة : كان يقول أنا من ولد الوزير أيب الصقر إمساعيل بن بلبل، قال أبو الكرم: ل احلوزي أبو الكرموقا
واألشعريني، كان قائماً وقاعداً فيها، وعمل يف ذلك أشعاراً، وبلغ التسعني إال شهوراً، مات بواسط يف مجادى األوىل سنة مثاٍن 

  .وتسعني وأربع مئة

  الدوني

من أعمال : الشيخ العامل، الزاهد، الصادق، أبو حممد عبد الرمحن بن محد ابن احلسن بن عبد الرمحن الدوين الصويف، من قرية الدون
كان آخر من روى كتاب اتىب من سنن النسائي، وغري ذلك عن القاضي . مهذان، على عشرة فراسخ منها مما يلي مدينة الدينور

  .احلسني الكسار صاحب ابن السينأيب نصر أمحد بن 

ابن طاهر املقدسي، وابنه أبو زرعة، وأبو بكر بن السمعاين، وأبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين، وأبو طاهر السلفي، : حدث عنه
ابن عمه وأبو الفتوح الطائي صاحب األربعني، وسعد اخلري األندلسي، وحممد بن بنيمان، وعبد الرزاق بن إمساعيل القومساين، و

  .املطهر بن عبد الكرمي، وأبو الفتح عبد اهللا بن أمحد اخلرقي، وأبو العباس بن ينال الترك، وآخرون

    

قرأ عليه السلفي يف سنة مخس مئة بالدون كتاب النسائي، وحدثين أنه اقتدى يف التصوف بأبيه، وأبوه اقتدى جبده، وهو اقتدى 
إن : ن عبد اخلالق الدينوري صاحب ممشاذ الدينوري، وممشاذ بالشيخ أيب سنان، فقيلحبسني بن علي الدوين، وهو اقتدى مبحمد ب

  .هذا اقتدى بأيب تراب النخشيب

  .لوالدي مخسون سنةً ما أفطر النهار: قال ابنه أبو سعٍد يل: وقال السلفي

  .كان صدوقاً متعبداً، مسعت منه السنن، ورياضة املتعبدين: قال شريويه

  . سفياين املذهب ثقةً، ولد سنة سبع وعشرين وأربع مئةكان: وقال السلفي

ذهب إىل أصبهان، فحدث : قلت. مساعه للسنن يف شوال سنة ثالث وثالثني، مات يف رجب سنة إحدى ومخس مئة: وقال غريه
  .ا بالكتاب

  ابن خشيش

ا علي بن شاذان، وأبا احلسن بن خملد مسع أب. الشيخ الصاحل املعمر الصدوق أبو سعد حممد بن عبد الكرمي بن خشيش البغدادي
  .البزاز، ومساعه صحيح، وهو من رواة جزء ابن عرفة
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  .أبو طاهر السلفي، والكاتبة شهدة، وأبو السعادات القزاز، وآخرون: حدث عنه

  .مات يف عاشر ذي القعدة سنة اثنتني ومخس مئة، وله تسع ومثانون سنة رمحه اهللا تعاىل

حسني بن علي بن اخلازن صاحب اخلط البديع، وأبو أمحد محد بن عبد اهللا بن أمحد حينه األصبهاين املعرب، وفيها تويف أبو الفوارس 
والعالمة أبو احملاسن الروياين، قتلته اإلمساعيلية، وأبو القاسم الربعي، وهبة اهللا بن أمحد بن حممد بن املوصلي يف عشر التسعني، 

  .يزي اللغويوالعالمة أبو زكريا حيىي بن علي الترب

  ابن سوسن

حدث عن أيب علي بن شاذان، وأيب القاسم احلريف، . الشيخ املعمر أبو بكر أمحد بن املظفر بن حسني بن عبد اهللا بن سوسن التمار
  .وعبد امللك بن بشران

  .إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي، وأبو طاهر السلفي، وحيىي بن شاكر، وآخرون: حدث عنه

قاله شجاع الذهلي، مات يف صفر سنة ثالث ومخس . كان يلحق مساعاته يف األجزاء: وقال السمعاين. شيخ مقارب:  األمناطيقال
  .مئة، وله اثنتان وتسعون سنة

  ابن العالف

يعقوب املوىل اجلليل، احلاجب الثقة، مسند العراق، أبو احلسن علي بن املقرئ أيب طاهر حممد بن علي بن حممد بن يوسف بن 
  .البغدادي ابن العالف، من بيت الرواية والعلم، ومن حجاب اخلالفة

ووعظ ابن سبعني : ولدت سنة ست وأربع مئة يف احملرم، ومسعت من أيب احلسني بن بشران: مسعته يقول: قال أبو بكر السمعاين
  .سنة

  .صدوقاً، ضاع مساعه من أيب احلسنمسع أبا احلسن بن احلمامي، وعبد امللك بن بشران، وكان محيد الطريقة، : قلت

ولده أبو طاهر حممد بن علي، وحممد بن حممد السنجي، وأبو طاهر السلفي، وأبو الفضل الطوسي، وأبو بكر بن : حدث عنه
النقور، وعبد احلق اليوسفي، وقيس بن حممد السويقي، وأبو طالب بن خضري، واملبارك بن علي اخلياط، وحيىي بن ثابت البقال، 

د اهللا بن منصور املوصلي، ووجيه بن هبة اهللا السقطي، وأمحد بن علي العلوي النقيب، وعبد اهللا بن أمحد بن النرسي، ومخرتاش وعب
  .موىل ابن املسلمة، وعبد اهللا بن أمحد بن محتيس السراج، وأبو السعادات نصر اهللا القزاز، وخلق سواهم

وفيها مات احملدث أبو حممد عبد اهللا . س مئة، وقد استكمل تسعاً وتسعني سنةمات يف الثالث والعشرين من احملرم سنة مخس ومخ
بن علي بن اآلبنوسي، واحلافظ أبو بكر حممد بن حيدرة بن مفوز الشاطيب، وشيخ الفقهاء بسبتة أبو عبد اهللا حممد بن عيسى 

  .ين سرفرتج من أصحاب أيب نعيمالتميمي، وحجة اإلسالم أبو حامد الغزايل، وأبو سعد حممد بن علي بن حممد التا

  السنجبستي
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  .القاضي اإلمام، الفرضي املعمر، مسند خراسان، أبو القاسم إمساعيل بن احلسن بن علي بن محدون اخلراساين السنجبسيت

  .ولد سنة عشر وأربع مئة تقريباً أو جزماً

  .ق األحفاد األجداد، وهو من بيت حشمة وجاللةومسع أبا بكر بن احلسن احلريي، وأبا سعيد الصرييف، وأبا علي البلخي، وأحل

أبو بكر السمعاين، وحممد بن حممد السنجي، وأبو شجاع عمر بن حممد البسطامي، وحممد بن حسني الواعظ، وأبو : حدث عنه
  .الفتوح الطائي، وعدة

  .سابوروثقه عبد الغافر بن إمساعيل، كان يقدم من قريته، وحيدث بنيسابور، وهي على مرحلٍة من ني

  .تويف بسنجبست يف صفر سنة ست ومخس مئة، وهو يف عشر املئة

    

وفيها مات أبو غالب أمحد بن حممد بن أمحد بن القارئ العدل، واحملدث أبو الفضل العباس بن أمحد الشقاين النيسابوري، والفضل 
ي، وقاضي دمشق أبو عبد اهللا حممد بن موسى بن حممد بن عبيد القشريي، والواعظ أبو سعد املعمر بن علي بن أيب عمامة احلنبل

  .التركي البالساغوين احلنفي

  الجماري

حدث عنه علي بن نغوبا، . أبو نعيم حممد بن إبراهيم بن حممد بن خلف الواسطي، راوي مسند مسدد عن أمحد بن املظفر العطار
  .وأبو طالب الكتاين احملتسب، وهبة اهللا ابن اجللخت، وآخرون

  .مخيسوثقه احملدث 

  .تويف يف حدود سنة مخس مئة، فإنه حدث يف سنة تسع وتسعني وأربع مئة

  الشيروي

الشيخ الصاحل، العابد املعمر، مسند العصر، أبو بكر عبد الغافر ابن حممد بن احلسني بن علي بن شريويه بن علي الشريوي 
  .النيسابوري التاجر

  .ولد سنة أربع عشرة وأربع مئة يف ذي احلجة

و ابن ستة أعوام من القاضي أيب بكر احلريي، وأيب سعيد الصرييف، وهو خامتة أصحاما، وعبد القاهر بن طاهر األصويل، ومسع وه
  .وحممد بن إبراهيم املزكي، والقدوة فضل اهللا بن أيب اخلري امليهين، ومجاعة

، وعبد الرحيم احلاجي، وعبد املنعم بن عبد اهللا أبو بكر السمعاين، وولده احلافظ أبو سعد حضوراً، وأبو الفتوح الطائي: حدث عنه
  .ذاكر بن كامل اخلفاف، وأبو املكارم اللبان: الفراوي، وخلق، وباإلجازة

كان شيخاً صاحلاً عابداً معمراً، رحل إليه من البالد، وقد ارحتل إىل أصبهان، ومسع من أيب بكر بن : قال السمعاين يف األنساب
  .الرحيم، حضرين أيب جملسه، وكان والده يروي عن أيب طاهر املخلصريذة، وأيب طاهر بن عبد 

ومسع من أبيه، ومن أيب حسا املزكي، وأمحد بن حممد ابن احلارث النحوي، وأجاز ملن أدرك حياته، وهو من قرية كونابذ، : قلت
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البالد مضاربة، مث كرب وانقطع لتسميع جنابذ، وهي من قهستان ناحية كبرية من أعمال نيسابور، وكان يتجر إىل : وعربت فقيل هلا
احلديث، وكان مكثراً، أحلق األحفاد باألجداد، وبعد صيته، ومسع منه من دب ودرج، ومل تتغري حواسه، بل ضعف بصره، ومسع 

  .أيضاً من أيب عبد اهللا بن باكويه

راسان بأحٍد إال بأيب بكر الشريوي، فإنه ال جاء اهللا من خ: مسعت الرئيس الثقفي يقول: قال الفضل بن عبد الواحد األصبهاين
  .أخريهم، وأنفعهم

مسعت منه الكثري، ويل ثالث سنني، ومسع منه أخي يف اخلامسة، فمن ذلك جزء ابن عيينة، ومخسة أجزاء من مسند : قال السمعاين
  .الشافعي، تويف يف ذي احلجة سنة عشر ومخس مئة، وقد استكمل ستاً وتسعني سنة

  القزويني

  .م احملدث، اجلوال الصدوق، أبو إبراهيم اجلليل بن عبد اجلبار بن عبد اهللا التميمي القزوييناإلما

مسع من أيب يعلى اخلليلي وطائفة بقزوين، ومن أيب احلسني بن الطفال مبصر، ومن احلسني بن جابر القاضي بتنيس، ومن أيب العالء 
  .بن سليمان باملعرة، مسعنا من طريقه نسخة فليح

ثقةٌ من بيت احلديث، رحل إىل احلجاز، والعراق، ومصر، وخراسان، : نه أبو علي الربداين، وأبو طاهر السلفي، وقالروى ع
  .والشام

روى عن قوٍم ما حدثنا عنهم سواه، وهو، وأبوه، وجده عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، وجد أبيه، وجد جده، 
  .حمدثون

  .ما أرخ موته، وبقي إىل سنة نيٍف ومخس مئةوذكره ابن النجار، و: قلت

  الفامي

اإلمام املفيت، مدرس النظامية، أبو حممد عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الواحد الفارسي الفامي الشريازي 
  .الشافعي

لطربي، فكان كل واحد منهما يدرس قدم بغداد مدرساً من جهة نظام امللك سنة ثالث ومثانني مشاركاً فيها للحسني بن حممد ا
  .يوماً، مث عزال بعد سنة

أملى عن احملدث أيب بكر أمحد بن احلسن بن الليث، وعبد الواحد ابن يوسف القزاز، وعلي بن بندار احلنفي، وأيب زرعة أمحد بن 
  .حيىي اخلطيب، واحلسن بن حممد بن عثمان بن كرامة الشريازيني

  .ي، وابن ناصرعبد الوهاب األمناط: حدث عنه

أخربنا حممد بن أمحد النحوي، حدثنا ابن ناصر، حدثنا اإلمام مجال اإلسالم أبو حممد عبد الوهاب عرف بالفامي، : قال ابن النجار
  .أخربنا عبد الواحد بن يوسف، أخربنا عبيد اهللا بن حممد بن بيان احلافظ، حدثنا أبو علي حممد بن سعيد الرقي ا، فذكر حديثاً
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صنفت سبعني : عبد الوهاب بن حممد الفامي من أئمة الشافعية وكبارهم، مسعت عليه كثرياً، ومسعته يقول: ال أبو علي بن سكرةق
تأليفاً، ويل التفسري ضمنته مئة ألف بيٍت شاهداً، أملى وحفظ عليه تصحيف شنيع، فأجلب عليه، وطولب، ورمي باالعتزال حىت فر 

  .بنفسه

صالةٌ يف أثر صالٍة كتاب يف عليني، فصحفها كناٍر : مسعت مجاعةً أن عبد الوهاب أملى عليهم ببغداد: الطرقيوقال أمحد بن ثابت 
  .النار يف الغلس تكون أضوأ: يف غلس، فكلموه، فقال

  .عاتهما اجلامع؟ ومن أبو عيسى؟ مث مسعته بعد يعده يف مسمو: هل مسعت جامع أيب عيسى؟ فقال: وسأله صديق يل: قال الطرقي

إمنا يفعل ذا من قلت معرفته، وأنا، فحفظي يغنيين، فامتحنت : لو استعنت حبافظ؟ فقال: وملا أراد أن ميلي جبامع القصر، قلت له
احلسن بن سفيان، : باالستمالء عليه، فرأيته يسقط من اإلسناد رجالً، ويزيد رجالً، وجيعل الرجل اثنني، فرأيت فضيحةً، فمن ذلك

اكتبوا : قد سقط إما حممد بن منهال، أو أمية بن بسطام، فقال:  زريع، فأمسك اجلماعة، ونظر إيل وتكلموا، فقلتحدثنا يزيد ابن
: سعيد بن عمرو األشعثي، فقال: أنا سالبة، وقال: أخربنا سهل بن حبر، أنا سألته، فصحفها، فقال: كما يف أصلي، وجاء

فضولٌ منك، وجاء ورقاء بن قيس بن الربيع، : فمن األشعثي؟ قال: قلتواألشعثي، جعل واو عمرو للعطف، فرددته، فأىب، ف
الطود وفسر مرةً اخلشف : لقيت أبا هريرة وهو جييء من الطور، فقال: هو عن بدل ابن وقال يف حديث محيل بن بصرة: فقلت
  .انتصب على احلال" فليعمل عمالً صاحلاً: "طائر، وقال يف: فقال

تويف بشرياز يف السابع والعشرين من رمضان سنة مخس مئة، وقد . أربع مئة، وعاش ستاً ومثانني سنةولد سنة أربع عشرة و: قيل
  .كان معتزلياً: وقيل. سقت من أخباره يف التاريخ الكبري ويف ميزان االعتدال

ن حممد اخلوايف بطوس، أبو الفتح أمحد بن حممد بن أمحد احلداد سبط ابن منده، وشيخ الشافعية أبو املظفر أمحد ب: وفيها مات
والفقيه أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن زجنويه الوجناين، وجعفر السراج، واملبارك بن الصرييف، وأبو غالب الباقالين، وشيخ 

  .النحو املبارك بن فاخر بن الدباس، وسلطان املغرب يوسف بن تاشفني

  صاحب الغرب

شفني اللمتوين الرببري امللثم، ويعرف أيضاً بأمري املرابطني، وهو الذي بىن مراكش، أمري املسلمني، السلطان أبو يعقوب يوسف بن تا
  .وصريها دار ملكه

وأول ظهور هؤالء امللثمني مع أيب بكر بن عمر اللمتوين، فاستوىل على البالد من تلمسان إىل طرف الدنيا الغريب، واستناب ابن 
، اشترى أرضها مباله الذي خرج به من صحراء السودان، 465اً، فاختط مراكش يف تاشفني، فطلع بطالً شجاعاً شهماً عادالً مهيب

وله جبل الثلج، وكثرت جيوشه، وخافته امللوك، وكان بربرياً قحاً، وثارت الفرنج باألندلس، فعرب ابن تاشفني ينجد اإلسالم، 
  .ساء العشرةفطحن العدو، مث أعجبته األندلس، فاستوىل عليها، وأخذ ابن عباد وسجنه، وأ

كان ابن تاشفني كثري العفو، مقرباً للعلماء، وكان أمسر حنيفاً، خفيف اللحية، دقيق الصوت، سائساً، حازماً، خيطب خلليفة : وقيل
العراق، وفيه خبل الرببر، متلك بضعاً وثالثني سنة، وهو وجيشه مالزمون للثام الضيق، وفيهم شجاعة وعتو وعسف، جاءته اخللع 
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  .ظهر، وويل بعده ولده عليمن املست

  .مات يف أول سنة مخس مئة، وله بضع ومثانون سنة، ومتلك مدائن كباراً باألندلس، وبالعدوة، ولو سار، لتملك مصر والشام

  المطرز

  .الشيخ العامل، الثقة اجلليل، مسند أصبهان أبو سعد حممد بن حممد بن أمحد بن سنده األصبهاين املطرز، خازن الرئيس الثقفي

  .مسع أبا علي غالم حمسن، وعلي بن عبدكويه، واحلسني بن إبراهيم اجلمال، وحممد بن عبد اهللا العطار، وأبا نعيم احلافظ، وعدة

  .حدث عنه أبو طاهر حممد بن حممد السنجي، وأبو طاهر السلفي، وآخرون، وأبو موسى املديين باحلضور

  .ثقة صاحل: قال السمعاين

س على غايٍة من اجلاللة، قرأنا عليه عن غالم حمسن، وابن مصعب، ومجاعة، وقرأت عليه القرآن عن أيب كاتب رئي: وقال السلفي
  .بكر بن البقار تلميذ أيب علي بن حبش، وخرج له غامن بن حممد مخسة أجزاء مسعناها

  .ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة يف ربيع األول منها: قلت

  .عشرين من شوال سنة ثالث ومخس مئةمات يف الثاين وال: وقال أبو موسى

    

وفيها مات أمحد بن املظفر بن سوسن، والقدوة الكبري أبو بكر أمحد ابن علي بن أمحد بن العليب احلنبلي، وأبو الفتيان عمر بن عبد 
لكبري و املعايل هبة اهللا الكرمي الرواسي احلافظ، وأبو طاهر احملسد بن حممد اإلسكاف راوي املعجم الكبري عن ابن فاشاذه، والوزير ا

  .بن حممد ابن املطلب الكرماين ببغداد، وآخرون

  .روى مسند الطيالسي عن اجلمال وأيب نعيم، ومسع منه السلفي مسند احلميدي بسماعه من أيب نعيم: قال ابن نقطة

  ابن نبهان

  . سعيد بن نبهان، البغدادي، الكرخي، الكاتبالشيخ الكبري، العامل املعمر، مسند وقته، أبو علي حممد بن سعيد ابن إبراهيم بن

  .ولد سنة إحدى عشرة وأربع مئة

ومسع بعد العشرين من أيب اهللا بن شاذان، وبشرى الفاتين، وابن دوما النعايل، وجده ألمه أيب احلسني الصابئ، وعمر دهراً طويالً، 
  .وأحلق الصغار بالكبار، ومل يكن مساعه كثرياً

بن أمحد، وحممد بن جعفر بن عقيل، وأبو طاهر السلفي، وأبو العالء العطار، ودهبل بن كاره، وعيسى بن حفيده حممد : حدث عنه
  .حممد الكلواذاين، وعبد املنعم بن كليب، وخلق كثري

  .هو شيخ عامل، فاضل مسن، من ذوي اهليئات، وكان آخر من روى عن ابن شاذان، ويل منه إجازة: قال السمعاين

فيه تشيع، وكان مساعه صحيحاً، بقي قبل موته سنة ملقى على ظهره ال يعقل، فمن قرأ عليه يف تلك احلالة، فقد : قال ابن ناصر
ومسعته يذكر مولده، مث مسعته مرة : أخطأ وكذب عليه، فإنه مل يكن يفهم ما يقرأ عليه من أول سنة إحدى عشرة، قال ابن ناصر

  .أردت أن أدفع عين العني، وإال فمولدي سنة إحدى عشرة: سنة مخس عشرة، فكلمته يف ذلك، فقال: يقول
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قوموا، فإن عندنا : كان شيخنا ابن نبهان إذا طول عليه احملدثون، قال: مسعت العالء بن عقيل يقول: قال أبو سعيد السمعاين
  .مريض ابن نبهان ال يربأ: مريضاً، بقي على هذا سنني، فكانوا يقولون

ان قد بلغ ستاً وتسعني سنة، مسعه جده هالل بن احملسن يف سنة ثالث وعشرين، ومل يكن من أهل كان ابن نبه: وقال ابن ناصر
احلديث، وكان أوالً على معاملة الظلمة، وكان رافضياً، والصحيح أن مولده سنة مخس عشرة، وكذا نقل احلميدي، وذكر أنه 

  .وجده خبط جده ابن الصابئ، ومات يف شوال سنة إحدى عشرة ومخس مئة

  ابن بيان

  .الشيخ الصدوق املسند، رحلة اآلفاق، أبو القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بيان بن الرزاز البغدادي، راوي جزء ابن عرفة

مسع أبا احلسن حممد بن حممد بن حممد بن خملد البزاز، وطلحة ابن الصقر، وأبا القاسم احلريف، وأبا علي بن شاذان، وعبد امللك بن 
  .ضي أبا العالء الواسطي، ومجاعةبشران، والقا

أبو الفتوح الطائي، وأبو طاهر السلفي، وأبو العالء العطار، وأبو حممد بن اخلشاب، وأمحد بن حممد بن قضاعة، وأبو : حدث عنه
ن، الفضل خطيب املوصل، ووفاء بن أسعد، وحممد بن بدر الشيحي، وحممد بن جعفر بن عقيل، وأبو الفرج حممد بن أمحد بن نبها

وعبيد اهللا ابن شاتيل، وأمحد بن املبارك بن درك، وأمحد بن أيب الوفاء الصائغ، وأبو السعادات القزاز، وأبو منصور بن عبد السالم، 
  .وخلق كثري، آخرهم أبو الفرج بن كليب

 مجاعة كثرية، مسعت أبا كان يأخذ على نسخة ابن عرفة ديناراً من كل واحٍد على ما مسعت، أجاز يل، وحدثين عنه: قال السمعاين
أنتم ما تطلبون احلديث والعلم، أنتم تطلبون العلو، وإال ففي دريب : كان أبو القاسم بن بيان يقول: بكر حممد بن عبد الباقي يقول

 البن بيان وزنت الذهب: مجاعة مسعوه مين، فامسعوه منهم، ومن أراد العلو، فليزن ديناراً، مسعت حممد بن عبد اهللا العطار مبرو يقول
  .حىت مسعت منه جزء ابن عرفة، وكذا ذكر يل بسمرقند حممد بن أيب العباس أنه أعطاه ديناراً ومسعه

  .مولد ابن بيان يف سنة ثالث عشرة وأربع مئة، وتويف يف سادس شعبان سنة عشر ومخس مئة

  .هو صحيح السماع: قال شجاع الذهلي

كان عندي أنين : ولدت سنة اثنيت عشرة، وخبط ابن عطاف أنه سأله، فقال: ه يقولمسعنا: وقد قال إمساعيل بن السمرقندي وغريه
  .ولدت سنة اثنيت عشرة، حىت وجد خبط والدي أنه سنة ثالث عشرة

ومات وأنا بدمشق، وال يعرف يف اإلسالم حمدثٌ وازاه يف : قال. ولدت بني العيدين سنة ثالث عشرة: سألته، فقال: وقال السلفي
  .كذا قال السلفي، وذلك منتقض بالبغوي، وبالوركي، وغريمها. قدم السماع

  التككي

    

  .الشيخ الصاحل، الثقة املعمر، أبو علي احلسن بن حممد بن عبد العزيز البغدادي التككي، من بقايا أصحاب أيب علي بن شاذان

ن مسعود الشحام، وأبو بكر بن النقور، أبو املعمر األنصاري، وأبو بكر السمعاين، وأبو طاهر السلفي، وسلمان ب: حدث عنه
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  .وآخرون

  .شيخ صاحل، صحيح السماع، ولد سنة أربع عشرة: قال ابن النجار

  .تويف يف رمضان سنة إحدى ومخس مئة: قلت

رة أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن املعدل، أخربنا اإلمام موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة سنة سبع عش
وست مئة، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن النرسي، أخربنا أبو علي التككي احلسن بن حممد، أخربنا أبو علي بن شاذان، أخربنا عثمان 

إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن السماك، حدثنا موسى ابن سهل، حدثنا إمساعيل ابن علية، حدثنا محيد، عن أنس، قال
  ".اجلنة باألكلة أو الشربة حيمده عليهااهللا ليدخل العبد 

  ابن الموصلي

الشيخ املسند الثقة أبو عبد اهللا هبة اهللا بن أمحد بن حممد بن علي الزهري، املوصلي، مث البغدادي، املراتيب، شيخ صاحل خري، صحيح 
  .السماع

  .مسع أبا القاسم بن بشران، واحلسني بن علي بن بطحاء

ولد سنة إحدى وعشرين . ي، وعبد اخلالق اليوسفي، وابن ناصر، والسلفي، وشهدة، وخطيب املوصلعبد الوهاب األمناط: وعنه
  .وأربع مئة يف ربيع األول منها، وتويف يف شهر رمضان سنة اثنتني ومخس مئة

  الروياني

  .روياين، الطربي، الشافعيالقاضي العالمة، فخر اإلسالم، شيخ الشافعية، أبو احملاسن عبد الواحد إمساعيل بن أمحد بن حممد ال

  .مولده يف آخر سنة مخس عشرة وأربع مئة، وتفقه ببخارى مدة

مسع أبا منصور حممد بن عبد الرمحن الطربي، وأبا غامن أمحد بن علي الكراعي املروزي، وعبد الصمد بن أيب ناصر العاصمي 
ابوين، وعبد اهللا ابن جعفر اخلبازي، وأبا حفص بن البخاري، وأبا نصر أمحد بن حممد البلخي، وشيخ اإلسالم أبا عثمان الص

  .مسرور، وأبا بكر عبد امللك بن عبد العزيز، وأبا عبد اهللا حممد بن بيان الفقيه، وعدة

  .وارحتل يف طلب احلديث والفقه مجيعاً، وبرع يف الفقه، ومهر، وناظر، وصنف التصانيف الباهرة

التيمي، وأبو طاهر السلفي، وأبو رشيد إمساعيل بن غامن، وأبو الفتوح الطائي، زاهر الشحامي، وإمساعيل بن حممد : حدث عنه
. لو احترقت كتب الشافعي، ألمليتها من حفظي، وله كتاب البحر يف املذهب، طويلٌ جداً، غزير الفوائد: وعدة، وكان يقول

، وحشمٍة وافرة، وقبوٍل تام، وباٍع طويل يف وكان ذا جاٍه عريٍض. وكتاب مناصيص الشافعي، وكتاب حلية املؤمن، وكتاب الكايف
  .الفقه

  .بلغنا أنه أملى بآمل، وقتل بعد فراغه من جملس اإلمالء بسبب التعصب يف الدين يف احملرم: قال السلفي

  .أبو احملاسن القاضي شافعي عصره: وكان العماد حممد بن أيب سعد صدر الري يف عصره يقول: قال

وكان نظام امللك كثري : قال_ يعين اإلمساعيلية _ جبامع آمل يوم مجعة حادي عشر احملرم، قتلته املالحدة قتل : قال معمر بن الفاخر
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  .التعظيم له

  .بلدةٌ من أعمال طربستان، وأما الري، فمدينة كبرية، والنسبة إليها رازي: ورويان. قتل سنة إحدى ومخس مئة: قلت

  ابن الفارسي

الصدوق، أبو عبد اهللا إمساعيل بن عبد الغافر بن حممد بن عبد الغافر بن أمحد الفارسي، ثن النيسابوري، اإلمام احملدث، املتقن العامل 
  .ولد الشيخ أيب احلسني، وزوج ابنة األستاذ القشريي

زيز أكثر عن أبيه، وأيب حسان املزكي، وعبد الرمحن بن محدان النصروي، وأمحد بن حممد بن احلارث النحوي، وحممد بن عبد الع
  .النيلي، وأيب حفص بن مسرور، فمن بعدهم

وارحتل سنة ثالث ومخسني، وطوف أعواماً يف فارس، وخوزستان، وكتب خبطه حنواً من ألف جزء، ومسع ببغداد أبا حممد 
  .اجلوهري، وطبقته

بد اهللا بن الفراوي، وعبد ولده احلافظ عبد الغافر، وبنته أم سلمة، وعمر بن أمحد الصفار، وأبو بكر التفتازاين، وع: حدث عنه
  .اخلالق بن زاهر، وأبو شجاع البسطامي، وعدة

  .كان فاضالً عاملاً، مل يفتر من السماع والتحصيل: قال السمعاين

  .تويف يف ذي القعدة سنة أربع ومخس مئة، وله نيف ومثانون سنة: قلت

 املنعم بن الغمر الكاليب، وأبو يعلى محزة بن حممد الزينيب وفيها مات شيخ الشافعية أبو احلسن علي بن حممد إلكيا اهلراسي، وعبد
  .أخو طراد، وأبو بكر حممد بن أمحد بن حممد البلدي النسفي، ومقرئ مصر أبو احلسني اخلشاب

  ابن باديس

    

ان بطالً شجاعاً، صاحب إفريقية، السلطان أبو حيىي متيم بن املعز بن باديس بن املنصور احلمريي، الصنهاجي، من أوالد امللوك، ك
  .مهيباً سائساً، عاملاً شاعراً، جواداً ممدحاً

، وويل املهدية ألبيه سنة مخس وأربعني، مث بعد أشهر مات املعز، ومتلك هذا، فامتدت أيامه إىل أن مات يف رجب 422ولد سنة 
فيده العزيز بن شداد، مث متلك بعده ابنه سنة إحدى ومخس مئة، وخلف من البنني فوق املئة، ومن البنات ستني بنتاً على ما قاله ح

  .حيىي بن متيم، فأحسن السرية، وافتتح حصوناً كثرية

  صاحب الحلة

امللك، سيف الدولة، صدقة بن اء الدولة منصور بن ملك العرب دبيس بن علي بن مزيد األسدي الناشري العراقي، اختط مدينة 
شيعة، وكان ذا بأٍس وإقداٍم، نافر السلطان حممد بن ملكشاه، وحاربه، فالتقى احللة يف سنة مخس وتسعني وأربع مئة، وسكنها ال

اجلمعان عند النعمانية، فقتل صدقة يف املصاف سنة إحدى ومخس مئة، وقد نفذ إليه املستظهر باهللا ينهاه عن اخلروج، فما مسع، 
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لسهام، فجرحت خيوهلم، مث ولوا، وبقي صدقة واجتمع له عشرون ألف فارس، وثالثون ألف راجل، فرشقتهم عساكر السلطان با
جيول بنفسه، فجرح فرسه املهلوب، وكان عدمي املثل، وهرب وزيره على فرٍس له، فناداه، فما ألوى عليه، مث جاءته ضربة سيف يف 

  .479وجهه، وقتل، وهلك من العرب ثالثة آالف، وأسر ابنه دبيس ووزيره وعدة، ومات أبوه سنة 

  التميمي

أخذ عن أيب حممد املسيلي، والزمه، وعن . تة، القاضي أبو عبد اهللا حممد بن عيسى بن حسن التميمي املغريب السبيت املالكيمفيت سب
  .أيب عبد اهللا أيب العجوز

. ومسع صحيح البخاري باملرية على ابن املرابط، وأخذ بقرطبة عن عبد امللك بن سراج، وحممد بن فرج الطالعي، وأيب علي الغساين

كان حسن العقل، مليح السمت، متجمالً نبيالً، تفقه به أهل بلده، وكان يسمى الفقيه العاقل، تفقه به أبو حممد بن شبونة، و
  .والقاضي عياض، وأبو بكر بن صالح

امع سبتة، رحل إليه الناس من النواحي، وبعد صيته، واشتهر ذكره، وخترج به أئمة، وكان ديناً، سريع الدمعة، مؤثراً للطلبة، بىن ج
وعزل نفسه من القضاء بأخرة، مث طلبوه، وولوه قضاء فاس، فلم تعجبه الغربة، فرجع إىل وطنه، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة مخس 

كان إمام املغرب يف وقته، ومل : ومخس مئة، قال ذلك تلميذه أبو عبد اهللا حممد بن محادة الفقيه، وبالغ يف تعظيمه، حبيث إنه قال
  .ر من األقطار منذ حيىي ابن حيىي األندلسي من محل الناس عنه أكثر منه، وال أكثر جنابةً من أصحابهيكن يف قط

  .عاش سبعاً وسبعني سنة، ضبط القاضي مولده يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وأخرج عنه يف الشفاء: قلت

  ابن غطاش

  .جميطاغية اإلمساعيلية، هو الرئيس أمحد بن عبد امللك بن غطاش الع

كان أبوه من كبار دعاة الباطنية، ومن أذكياء األدباء، له بالغة وسرعة جواب، استغوى مجاعةً، مث هلك، وخلفه يف الرياسة ابنه 
هذا، فكان جاهالً، لكنه شجاع مطاع، جتمع له أتباع، وحتيلوا، حىت ملكوا قلعة أصبهان اليت غرم عليها السلطان ملكشاه ألفي 

 يقطعون السبل، والتف عليهم كل فاجر، ودام البالء م عشر سنني، حىت نازهلم حممد بن ملكشاه أشهراً، ألف دينار، وصاروا
فجاعوا، ونزل كثري منهم باألمان، وعصى ابن غطاش يف برج أياماً، وجرت أمور طويلة، مث أخذ وسلخ، وتأمر على الباطنية بعده 

  . عدداً من األعيان بشغل السكنيابن صباح، وكانوا بالًء على املسلمني، وقتلوا

  متولي همذان

األمري أبو هاشم زيد بن احلسني بن علي العلوي احلسيين اهلمذاين سبط الصاحب إمساعيل بن عباد، كان هيوباً مطاعاً، جباراً 
ة ألف دينار، وكانت عسوفاً، كثري األموال، يطرح ما يساوي مئةً بثالث مئة وأزيد، وقد صادره السلطان مرة، فأدى مجلةً سبع مئ

  .مات يف رجب سنة اثنتني ومخس مئة، وله ثالث وتسعني سنة. الرعية معه يف بالء وضر

  الكشامي
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  .ولد يف حنو سنة عشر وأربع مئة. ثقة مكثر مسند. اإلمام اخلطيب أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن حممد بن أحيد الكشامي

  .د بن ربيع السنكباثي، وأيب سهل عبد الكرمي الكالباذي، وعدةحدث عن حممد بن احلسن الباهلي، وعلي بن أمح

إبراهيم بن يعقوب الكشامي، وآصف بن حممد اخلالدي، وعطاء بن مالك بن أمحد النقاش، وأبو املعايل حممد بن نصر املديين، : وعنه
  .وآخرون

  .مات يف رجب سنة اثنتني ومخس مئة

  التبريزي

    

  .بن علي بن حممد بن حسن بن بسطام الشيباين، اخلطيب، التربيزي، أحد األعالمإمام اللغة، أبو زكريا حيىي 

  .ارحتل، وأخذ األدب عن أيب العالء املعري، وعبيد اهللا بن علي الرقي، وأيب حممد بن الدهان

د، وكثرت تالمذته، ومسع بصور من الفقيه سليم، وعبد الكرمي بن حممد السياري، وأيب بكر اخلطيب، وأقام بدمشق مدةً، مث ببغدا
  .وأقرأ علم اللسان

وقد روى . أخذ عنه ابن ناصر، وأبو منصور بن اجلواليقي، وسعد اخلري األندلسي، وأبو طاهر حممد بن أيب بكر السنجي، والسلفي
 طاهر عنه شيخه اخلطيب، وكان ثقةً، صنف شرحاً للحماسة، ولديوان املتنيب، ولسقط الزند، وأشياء، ودخل إىل مصر وأخذ عن

  .بن بابشاذ، وله شعر رائق

  .بكسر أوله، قاله ابن ناصر: وتربيز. إنه تاب: ثقةٌ يف علمه، خملطٌ يف دينه، ولعبةٌ بلسانه، وقيل: ومل يكن بالصني، قال ابن نقطة

  .ما كان مبرضي الطريقة: وقال أبو منصور بن خريون

  . مئة، وله إحدى ومثانون سنةتويف لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة سنة اثنتني ومخس: قلت

  أبو الهيجاء

األمري الشاعر، شبل الدولة، مقاتل بن عطية البكري احلجازي، سار إىل بغداد، وإىل غزنة وخراسان، ومدح الكبار، واختص بنظام 
 اهليجاء أبعدت النجعة، يا أبا: امللك، مث سار إىل ناصر الدين مكرم بن العالء وزير كرمان، ومعه ورقة وقع له فيها املستظهر باهللا

أسرع اهللا بك الرجعة، ويف ابن العالء مقنع، وطريقه يف اخلري مهيع، فلما دخل إىل ابن العالء، أراه الورقة، فقام وخضع هلا، وأمر يف 
  : احلال له بألف دينار، فلما أنشده

 ابن العالء وإال فال إلى  دع العيس تذرع عرض الفال

  .وفرس وخلعة، مث نزل راة، وهوي ا امرأة، مث مرض وتسودن، ومات يف حدود مخس ومخس مئةأمر له بألف دينار أخرى، 

  أبو غالب العدل
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الشيخ العدل اجلليل املعمر، مسند مهذان، أبو غالب أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن القارئ، اهلمذاين اخلفاف، وجد مساعه يف 
  .أصول احملدثني

  .ن بن شبانة، ومنصور بن عبد الرمحن احلنبلي، واحلسني بن عمر النهاونديحدث عن أيب سعيد عبد الرمح

أبو طاهر السلفي، وشهردار بن شريويه، وأبو الكرم علي ابن عبد الكرمي، وأظن أن احلافظ أبا العالء العطار مسع منه، : حدث عنه
  .ه شريويه وفاة، وكان من أهل الشهاداتمل يذكر ل. فإنه أدركه، وحدث يف سنة ست ومخس مئة، وكان من أبناء التسعني

  البحيري

  .الشيخ اإلمام األمني اجلليل أبو سعيد إمساعيل بن عمرو بن حممد بن أمحد البحريي النيسابوري احملدث

  .قرأت صحيح مسلم على أيب احلسني عبد الغافر الفارسي أكثر من عشرين مرة: ولد سنة تسع عشرة وأربع مئة، وكان يقول

  .افظ أيب بكر أمحد بن منجويه، وأيب حسان املزكي وأيب العالء صاعد بن حممد، وعبد الرمحن النصرويمسع من احل

  .إمساعيل بن جامع، وأبو شجاع البسطامي، وإمساعيل بن حممد التيمي: وعنه

  .الة، وأضر بأخرةمسع بإفادته خلق، وتفقه على ناصر العمري، وكان يقرأ دائماً صحيح مسلم للغرباء والرح: قال السمعاين

  .كان نظيفاً عفيفاً، اشتغل بالتجارة، وبورك له فيها، وحصل ماالً: وقال ابن النجار

  .أملى جمالس. تويف يف آخر سنة إحدى ومخس مئة بنيسابور

  ُأبي النرسي

، الكويف، املقرئ، امللقب الشيخ اإلمام احلافظ، املفيد املسند، حمدث الكوفة، أبو الغنائم حممد بن علي بن ميمون بن حممد النرسي
  .بأُيب جلودة قراءته

  .ولد سنة أربع وعشرين وأربع مئة

ومسع حممد بن علي بن عبد الرمحن العلوي، وأبا طاهر حممد بن العطار، وحممد بن إسحاق بن فدويه، وحممد بن حممد بن خازم بن 
بن بشران، وأبا القاسم التنوخي، والقاضي أبا الطيب نفط، وأبا عبد اهللا بن حبيب القادسي، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا بكر 

الطربي، وأبا منصور بن السواق، وكرمية املروزية ااورة، وعبد العزيز بن بندار الشريازي، وأبا احلسن أمحد بن حممد الزعفراين، 
قدس، وكان ينوب عن خطيب وأمحد بن حممد بن قفرجل، وأبا الفتح بن شيطا، وخلقاً سواهم، ومسع بالشام ملا زار بيت امل

  .الكوفة

    

الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي مع تقدمه، وابن ناصر، والسلفي، ومعايل بن أيب بكر الكيال، ومسلم بن ثابت، وحممد : حدث عنه
 ومسع منه بن حيدرة احلسيين، وعدة، وتال عليه لعاصم أبو الكرم الشهرزوري حبق قراءته على العلوي، عن أيب عبد اهللا اجلعفي،

  .احلميدي، وجعفر احلكاك، وابن اخلاضبة، وأبو مسلم عمر بن علي الليثي، وعبد احملسن الشيحي

كنت أقرأ على املشايخ وأنا صيب، فقال الناس، أنت أُيب، جلودة قراءيت، وأول : وخرج لنفسه معجماً، ونسخ الكثري، وكان يقول
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  .سمعت منه ثالثة أجزاء وماتمساعي يف سنة اثنتني وأربعني، وحلقت الربمكي، ف

  .كانت له معرفةٌ ثاقبة، ووصفه باحلفظ واإلتقان: قال عبد الوهاب األمناطي

ليس : كان ثقةً حافظاً، متقناً، ما رأينا مثله، يتهجد، ويقوم الليل، قرأ عليه أبو طاهر بن سلفة حديثاً، فأنكره، وقال: وقال ابن ناصر
  .أعرف حديثي كله، ألين نظرت فيه مراراً، فما خيفى علي منه شيء: هذا من حديثي، فسأله عن ذلك، فقال

وكان يقدم كل سنة من الكوفة من سنة مثان وتسعني يف رجب، فيبقى ببغداد إىل بعد الفطر، ويرجع، وكان ينسخ باألجرة، 
  .ه اهللاختم هذا الشأن بأُيب رمح: يستعني على العيال، وكذا كان أبو عامر العبدري يثين عليه، ويقول

مرض أُيب ببغداد، ومحل، فأدركه األجل باحلل، ومحل إىل الكوفة ميتاً، فدفن ا، مات يوم سادس عشر شعبان سنة عشر ومخس 
  .مئة

  .عاش ستا ومثانني سنة: قلت

  .وأليب الفرج بن كليب منه إجازة

الغافر بن حممد الشريوي، وحمدث واسط مخيس وفيها مات مسند زمانه أبو القاسم بن بيان الرزاز، ومسند زمانه أبو بكر عبد 
احلوزي، وأبو اخلري املبارك بن احلسني الغسال املقرئ، وأبو طاهر حممد بن احلسني احلنائي، واحلافظ أبو بكر حممد بن منصور 

  .السمعاين، وحممود بن سعادة السلماسي، وأبو الفتح نصر بن أمحد احلنفي راة

  األعمش

مهذان، أبو العالء، محد بن نصر بن أمحد اهلمذاين األديب، املعروف باألعمش، ذكره شريويه، وأبو سعد اإلمام احلافظ، حمدث 
  .السمعاين

  .مولده يف سنة وثالثني وأربع مئة

وعلي بن محيد _ وامسه هارون _ مسع من أيب مسلم بن غزو النهاوندي، وعبيد اهللا بن احلافظ بن منده، وأيب حممد بن ماهله 
  .وطبقتهماحلافظ، 

أجاز يل مروياته، وكان عارفاً باحلديث، حافظاً ثقة، مكثراً، مسع بنفسه وأملى، مات يف عاشر شوال سنة اثنيت : قال السمعاين
  .عشرة ومخس مئة عن نيٍف ومثانني سنة، وهو محد بن نصر بن أمحد بن حممد بن معروف

 وكان بصرياً مبذهب أمحد، ناصراً للسنة، وافر احلرمة ببلده، بارع حدث عنه السلفي، وأبو العالء العطار املقرئ، ومجاعة،: قلت
  .األدب

قرأت على أمحد بن عبد الكرمي احملتسب، أخربين نصر بن جرو، أخربنا أمحد بن حممد احلافظ، مسعت محد بن نصر احلافظ مذان، 
ملا أملى صاحل بن أمحد : الزجاج احلافظ يقولمسعت علي بن محيد احلافظ، مسعت طاهر بن عبد اهللا احلافظ، مسعت محد بن عمر 

رواه أبو سعد السمعاين، عن . التميمي احلافظ مذان كانت له رحى، فباعها بسبع مئة دينار، ونثرها على حمابر أصحاب احلديث
  .رجل، عن السلفي
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  ابن اآلبنوسي

اآلبنوسي، البغدادي، والد الفقيه أيب احلسن أمحد بن اإلمام احملدث الصادق أبو حممد عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن 
  .اآلبنوسي

  .كان مولده يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة

ومسع من أيب حممد اجلوهري، وأيب القاسم التنوخي، وأيب طالب العشاري، وأيب الطيب الطربي، وأيب بكر بن بشران، وابن مكي 
  .السواق، ومسع تاريخ اخلطيب منه

  . بن حممد السنجي، وعبد اهللا احللواين، وأبو طاهر السلفي، وكان أحد الوكالء عند الدامغاينروى عنه حممد

كنت ال أمسع مدةً من التنوخي ملا أمسع من ميله إىل االعتزال، مث مسعت منه، وصرت عنده أعز : مسعته يقول: قال أبو بكر السمعاين
  .حيىي بن معني: من كل أحد، وكان يسميين

  .بنوسي يف سادس عشر مجادى األوىل سنة مخس ومخس مئةمات ابن اآل

  .كان أبو حممد ثقةً مستوراً، له معرفةٌ باحلديث: قال ابن ناصر

هو من أهل املعرفة باحلديث وقوانينه اليت ال يعرفها إال من طال اشتغاله به، وكان ثقة شافعياً، كتبنا عنه بانتقاء : وقال السلفي
  .الربداين

   اآلبنوسيوابنه أبو الحسن

  .466مولده سنة . اإلمام أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن علي بن اآلبنوسي الشافعي الوكيل

    

مسع أبا القاسم بن البسري، وإمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي، وحممد بن حممد الزينيب، ورزق اهللا، وتفقه على القاضي حممد ابن 
  .هللا وتسنناملظفر الشامي، ونظر يف االعتزال، مث أنقذه ا

ابنته شرف النساء، وابن عساكر، والسمعاين، وسليمان املوصلي، وأبو اليمن الكندي، وعدة، وأجاز أليب منصور بن : حدث عنه
  .عفيجة

  .فقيه، مفٍت، زاهد، اختار اخلمول وترك الشهرة، وكان كثري الذكر، تاركاً للتكليف: قال السمعاين

  .مجع وصنف، ودعا إىل السنة: قلت

  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة. كان ال يأيت اجلمعة، وما علم عذره، وال رؤي يف مسجد: لقي

  الشقاني

الفقيه احملدث، مفيد نيسابور، أبو الفضل العباس بن أمحد بن حممد احلسنوي النيسابوري، الشقاين، أحد من أفىن عمره يف طلب 
  .احلديث، وطال عمره وتفرد

لرمحن بن محدان النصروي، وحممد بن إبراهيم املزكي، وأمحد بن حممد بن احلارث التميمي، وأبا حسان حممد بن أمحد مسع عبد ا
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  .بن جعفر، فمن بعدهم، وقل أن يوجد جزء إال وقد مسعه، وما علمت له رحلةً

  .خرونحممد بن أيب بكر السنجي، وعمر أبو شجاع البسطامي، وعبد الرحيم بن االخوة، وآ: روى عنه

مات يف ذي احلجة سنة ست ومخسني ومخس مئة، وهو يف عشر التسعني فيما أرى، وكان والده أبو العباس من علماء وقته، وله 
  .أبو بكر حممد، وأمحد، يرويان احلديث: ولدان

  القشيري

  .سابوري املعدل الصويفالشيخ العامل املأمون أبو حممد الفضل بن حممد بن عبيد بن حممد ابن حممد بن مهدي القشريي الني

مسع العالمة عبد القاهر البغدادي، وعبد الرمحن بن محدان النصروي، وأبا حسان املزكي، وعبد الغافر الفارسي، وهو أخو عبيد 
  .حدث ببغداد ملا حج، فروى عنه أبو الفتح حممد بن عبد السالم الكاتب وغريه. القشريي

  .مثانون سنة، وكان خرياً فاضالً، حسن السمت من شهود نيسابور الكبارتويف يف رمضان سنة ست ومخس مئة، وله ست و

  األنباري

  .كبري الوعاظ، اإلمام املقرئ، أبو منصور علي بن حممد بن علي األنباري، مث البغدادي

وتفقه على أيب ومسع من ابن غيالن، وأيب إسحاق الربمكي، ومجاعة، . تال بالروايات على أيب علي الشرمقاين، وأظنه آخر أصحابه
يعلى حىت برع يف مذهب أمحد، وكان ديناً صاحلاً، عذب األلفاظ، طيب التالوة، من أعيان العلماء، أفىت، ودرس، ووعظ جبامع 

  .القصر، وجامع املنصور، وجامع املهدي، ومسع الكثري، ونسخ األجزاء

  .خضري، وآخرونروى عنه أبو الربكات بن السقطي، وعبد اخلالق اليوسفي، وأبو طالب ابن 

  .مولده يف سنة مخس وعشرين وأربع مئة

وما استحضر أحداً قرأ عليه . ومات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة، وشيعه اخللق، وازدمحوا عليه، رمحه اهللا تعاىل
  .بالروايات

  السقطي

  .طي صاحب املعجم الضخمالشيخ احملدث، مفيد بغداد، أبو الربكات هبة اهللا بن املبارك بن موسى البغدادي السق

مسع القاضي أبا يعلى، وأبا احلسني بن املهتدي باهللا، وأبا . كتب عمن دب ودرج وخرج ومجع وتنبه، لكنه ضعيف، قليل اإلتقان
  .جعفر بن املسلمة، وحممد بن علي بن الدجاجي، وجابر بن ياسني، وأبا بكر اخلطيب، وهناداً النسفي، فمن بعدهم

  .لكوفة والبصرة واملوصل واجلبال، وبالغ وحبث عن الشيوخ حىت كتب عمن هو دونهورحل إىل أصبهان وا

  .روى عنه ولده وجيه، وإمساعيل بن السمرقندي، والشيخ عبد القادر، واملبارك بن كامل، والسلفي، وآخرون

  .وله نظم جيد. و يعلى، فذكر حديثاًأخربنا ابن رواج، أخربنا السلفي، أخربنا هبة اهللا السقطي بواسط، أخربنا أب: قال ابن النجار

سنة مخس وأربعني وأربع مئة، مسع كثرياً، وكان من أهل احلفظ : سألت هبة اهللا بن السقطي عن مولده، فقال: قال السلفي
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  .واملعرفة، وشعره حسن، رأيته بأصبهان ملا قدم مع رزق اهللا يقرأ عليه احلديث

  .ما مسعنا ذا قط، وضعفه فيه جداً: ة السقطي عن أيب حممد اجلوهري، فقالذاكرت شجاعاً الذهلي برواي: قال ابن فوالذ

ال واهللا، ظهر كذبه، وهو من سقط املتاع، مات سنة تسع ومخس : أكان ثقة؟ قال: سألت ابن ناصر عن السقطي: وقال السمعاين
  .مئة

  األبيوردي

    

 بن حممد بن أمحد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق بن احلسن بن األستاذ العالمة األكمل أبو املظفر حممد بن أيب العباس أمحد
منصور بن معاوية بن حممد بن عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عثمان بن عنبسة بن أيب سفيان ابن حرب بن أمية األموي العنبسي 

  .ر أباًاملعاوي األبيوردي اللغوي، شاعر وقته، وصاحب التصانيف، فالواسطة بينه وبني أيب سفيان مخسة عش

  .مسع إمساعيل بن مسعدة، وأبا بكر بن خلف الشريازي، ومالك بن أمحد البانياسي، وأخذ العربية عن عبد القاهر اجلرجاين

  .روى عنه ابن طاهر املقدسي، وأبو الفتوح الطائي، وأبو طاهر السلفي، ومجاعة

  .ر ومترتق: سئل األديب أبو املظفر عن أحاديث الصفات، فقال: قال حيىي بن منده

  .صنف كتاب املختلف، وكتاب طبقات العلم، وكتاب أنساب العرب، وله يف اللغة مصنفات ما سبق إليها: وقال السمعاين

  .العراقيات، والنجديات، والوجديات، وعمل تارخياً ألبيورد: ديوانه كبري، وهو أقسام: قلت

  .اللهم ملكين مشارق األرض ومغارا: التهكان األبيوردي يقول يف ص: مسعت غري واحد يقولون: قال السمعاين

هو ريان من العلوم، موصوف بالدين والورع، إال أنه تياه، معجب بنفسه، وقد قتله حب السؤدد، وكان مجيالً لباساً له هيئة : قلت
اململوك املعاوي، : وكتبإنه كتب رقعة إىل اخلليفة املستظهر باهللا، : العبشمي املعاوي، يقال: ورواء، وكان يفتخر، ويكتب امسه

  .العاوي، ورد الرقعة إليه: فحك املستظهر امليم، فصار

واهللا ما منت يف : من أهل الدين واخلري والصالح والثقة، قال يل_ واهللا _ كان األبيوردي : مسعت السلفي يقول: قال مجاد احلراين
  . شيٌء ال جيوزبيت فيه كتاب اهللا، وال حديث رسول اهللا احتراماً هلما أن يبدو مين

  : أنشدنا أبو احلسني بن الفقيه، أخربنا جعفر، أخربنا السلفي، أنشدنا األبيوردي لنفسه

 في صفحة الدجى لمعا كالبدر  زارني على عجٍل وشادٍن

 والبدر يصغي إلي مستمعا  أزل موهناً أحدثه لم

  حتى التقى الروض والغدير معا  خدي بخده شغفاً وصلت

فخر العرب أبو املظفر األبيوردي الكوفين، الرئيس األديب، الكاتب النسابة، من مفاخر العصر، وأفاضل : فر يف السياققال عبد الغا
الدهر، له الفضائل الرائقة، والفصول الفائقة، والتصانيف املعجزة، والتواليف املعجبة، والنظم الذي نسخ أشعار احملدثني، ونسج فيه 

ه من املفلقني، رأيته شاباً قام يف درس إمام احلرمني مراراً، وأنشأ فيه قصائد كباراً، يلفظها كما يشاء على منوال املعري، ومن فوق
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زبداً من حبر خاطره كما نشاء، ميسر له اإلنشاء، طويل النفس، كثري احلفظ، يلتفت يف أثناء كالمه إىل الفقر والوقائع، 
م مدةً جيذب فضله بضبعه، ويشتهر بني األفاضل كمال فضله، ومتانة طبعه، حىت واالستنباطات الغريبة، مث خرج إىل العراق، وأقا

ظهر أمره، وعال قدره، وحصل له من السلطان مكانةٌ ونعمة، مث كان يرشح من كالمه نوع تشبٍث باخلالفة، ودعوةٌ إىل اتباع 
رب بأنفه وتشمخ، فاضطره احلال إىل مفارقة فضله، وادعاء استحقاق اإلمامة، تبيض وساوس الشيطان يف رأسه وتفرخ، وترفع الك

  .بغداد، ورجع إىل مهذان، فأقام ا يدرس ويفيد، ويصنف مدة

  : ومن شعره

 ويغريني بها أن يعيبها عليها  وهيفاء ال أصغي إلى من يلومني

 وباألخرى أراعي رقيبها إليها  بإحدى مقلتي إذا بدت أميل

 عيني من سليمى نصيبهال أخذت  غفل الواشي فلم يدر أنني وقد

  : وله

سهلة الخدين معطار تشبها  ما أرى يا سعد أم نار أكوكب 

 الشمس أسماع وأبصار تقاسم  بيضاء إن نطقت في الحي أو نظرت

 في ضمير الليل أسرار كأنهم  يسرون والظلماء راكدة والركب

 الوسائد للنوام أكوار حيث  فأسرعوا وطال األعناق مائلةٌ

  : وله

 أعز وأحداث الزمان تهون  لي دهري ولم يدر أنني تنكر

 أريه الصبر كيف يكون وبت  فبات يريني الخطب كيف اعتداؤه

  : وله

  سقيطٌ به ابتلت علينا المطارف  بنعمان األراك وللندى نزلنا

  وقد أخذت منا السرى والتنائف  أعاني الوجد والركب نوم فبت

    

 أجابته الدموع الذوارف هواها  لى النوىوأذكر خوداً إن دعاني ع

 أنكرته العين فالقلب عارف لئن  في مغاني ذلك الشعب منزٌل لها

  : أنشدنا أبو املظفر األبيوردي لنفسه: قال حممد بن طاهر احلافظ

 وأين له جاللة منصبي شأوي  من يساجلني وليس بمدرٍك يا

  ء الكوكبخرط القتادة وامتطا  تتعبن فدون ما حاولته ال

 تعلم أي ذي حسٍب أبي فأسأله  يعلم أينا خير أباً والمجد
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 من طينها خلق النبي جرثومةٌ  معاوية األغر سمت به جدي

 فبنو أمية يفخرون به وبي  شرفاً رفعت مناره ورثته

  : أنشدين علي بن حممد احلافظ، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا السلفي، أنشدنا األبيوردي لنفسه

 ريقة نحله حشيت  من رأى أشباح تبٍر

 أهله وقطعناها  بدوراً فجمعناها

قال قاضي القضاة عبد الواحد بن أمحد . تويف األبيوردي بأصبهان مسموماً يف ربيع األول سنة سبع ومخسني ومخس مئة كهالً
  : أنشدنا األبيوردي: الثقفي

 باقيالصبابة فاذهبي بال تشكو  يبق مني الحب غير حشاشٍة لم

 من سحرته عين الراقي ويفيق  من جلب السقام طبيبه أيبل

 من المسقي فعل الساقي ألقى  إن كان طرفك ذاق ريقك فالذي

 القلوب وطاعة األحداق رق  فداؤك من ظلوٍم أعطيت نفسي

كان يف : سرية وطول، وقالوقد عمل السلفي له . كان أوحد أهل زمانه يف علوم عدة: وقد ذكره ابن طاهر، فلم يتقن نسبه، وقال
  .زمانه درة وشاحه، وغرة أوضاحه، ومالك رق املعاين، فلله دره حني يتناثر من فيه دره

 حسناً ويعبده القرطاس والقلم  في كل معنًى يكاد الميت يفهمه

عرفة برجال احلديث واألنساب، هذا مع ما جتمع فيه من اخلالل الرضية، واخلصال املرضية، كالتبحر يف اللغة، والتقدم يف النحو، وامل
ونزاهة النفس، واملواظبة على الشرع، والتواضع الزائد للزاهدين، والصلف التام على أبناء الدنيا، وكان نادراً يف أنساب العرب 

، ما دخلت بلداً يروى فيه احلديث إال بدأت بسماع شيٍء منه قبل التصدي لشؤوين: قاطبة، كأنه يغرف من حبر، مسعته يقول
  .وحفظت كتاب البلغة يف اللغة وأنا صيب، وما مقلت لغوياً قط، وأما النحو، فعبد القاهر، وأثىن عليه

: كان أبو املظفر يطالع الرقعة الطويلة مرةً واحدة، ويعيدها حفظاً، قال: وحكى يل الشريف أبو البلقاء خطيب جامع السلطان قال

 وأبو إمساعيل األثعل األصبهانيان كاتبا العصر، وبلغين وأنا بسلماس أنه فوض إليه وممن كان يبالغ يف مدحه أبو نصر بن أيب حفص،
  .إشراف املمالك، وأحضر عند السلطان حممد بن ملكشاه للشخصية وهو على سرير امللك، فارتعد منه ووقع، ورفع ميتاً

 الفتح الشريازي بالري، وعاصم بن احلسن، إىل أن مسع األبيوردي من إمساعيل بن مسعدة، وعبد القاهر اجلرجاين، وأيب: قال شريويه
وكان من أفراد الوقت الذين ملكوا القلوب بفضلهم، وعمروا الصدور بودهم متعصباً للسنة وأهلها، وله تصانيف كثرية، ألف : قال

وله يف النحو واللغة تاريخ أبيورد ونسا واملختلف واملؤتلف وطبقات العلماء يف كل فن وما اختلف وائتلف من أنساب العرب، 
  .مصنفات ما سبق إليها، حسن السرية، خفيف الروح، متواضعاً، طرازاً ألهل البلد

قدم بغداد سنة مثانني، والزم خزانة الكتب النظامية، وكان من الذكاء على وصف عجيب، كان : وقال حممد بن عبد امللك اهلمذاين
 الكتاب مرة، فيذكر فوائده وحيكيها، كان يعاب بإعجابه بنفسه، وكان عفيفاً يسمع القصيدة الطويلة يف نوبٍة، فريويها، ويتصفح

متصوناً، أكثر من مدائح الوزير امللك بن النظام، فسعى ابن جهري إىل اخلليفة بأنه قد هجاك، ومدح صاحب مصر، فأبيح دمه، 
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  .طري الوزير مسه، فمات فجأةإن اخل: فهرب إىل مهذان، واختلق هذا النسب حىت ذهب عنه اسم صاحب مصر، ويقال

نعم واهللا _ قرأت على عبد الرحيم بن االخوة ثالثة أجزاء من أول كتاب زاد اآلفاق لألبيوردي، وهذا الكتاب : قال ابن اخلشاب
، بارد الوضع، مشوب أدبه بفضوٍل من علوم ال تعد يف الفضل، دالة على أن األبيوردي كان ممخرقاً حمباً ألن يرى بعني مفنت_ 

    : وأليب إمساعيل الطغرائي يرثي األبيوردي. متشبعاً مبا مل يعط

 تجرعت غير الصاب والصبر فال  ساغ لي بعدك ماء على ظمأ إن

 غبت عني فال متعت بالنظر مذ  حسٍن إن نظرت من الدنيا إلى أو

  كما مضيت فما في العيش من وطر  والشباب الغض ثم مضى صحبتني

 انتهيت إلى آمالي الكبر أو  عمار أطولهاهبني بلغت من األ

 أم أين أنت فما لي عنك من خبر  لي بشباٍب ال ارتجاع له فكيف

 أول لحاٍق على األثر لكنت  ولو خيرت بعدكما سبقتماني

  األبيوردي

النوقاين عن املؤلف، الشيخ أبو القاسم الفضل بن حممد األبيوردي العطار الذي روى سنن الدارقطين بفوت جزئني عن أيب منصور 
مسع الكتاب منه أبو سعد الصفار يف سنة سبع عشرة ومخس مئة، وتويف بعد . وكمل اجلزئني على أيب عثمان الصابوين عنه إجازة

  .عاٍم بنيسابور

  الفضل بن محمد

  .حممدابن عبيد حممد بن حممد بن مهدي، العدل املأمون الصاحل، أبو حممد القشريي النيسابوري، أخو عبيد بن 

  .ولد سنة عشرين وأربع مئة

ومسع من األستاذ أيب منصور عبد القاهر البغدادي، وعبد الرمحن بن محدان النصروي، وأيب حسان املزكي، وعبد الغافر بن حممد 
  .الفارسي

  .مات يف رمضان سنة ست ومخس مئة. وحدث ببغداد، حج، فروى عنه أبو الفتح بن عبد السالم الكاتب وغريه

  يد بن محمدأخوه عب

  .التاجر األمني املعمر أبو العالء عبيد بن حممد القشريي

مسع عبد القاهر بن طاهر البغدادي األصويل، وأبا حسان املزكي، وعبد الرمحن بن محدان، وأبا حفص بن مسرور، وسافر إىل 
اره، وكان قليل املخالطة، وكان األخ املغرب يف التجارة، وأقام هناك مدة، وحصل أمواالً، مث عاد إىل نيسابور، وشاخ، ولزم د

  .األكرب
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ولد سنة سبع عشرة وأربع مئة، وصفع عبد الغافر بن إمساعيل يف تارخيه بالصدق والعدالة والعبادة، وصحة السماع، واإلنفاق على 
  .الفقراء، تصدق يف آخر عمرة بشيٍء كثري، وثقل مسعه

  .روى عنه أبو سعد السمعاين حضوراً بقراءة أبيه

  .مات يف ثامن عشر شعبان سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، وعاش مخساً وتسعني سنة: ل ابن النجارقا

  شيرويه

ابن شهردار بن شريويه بن فناخسره بن خسركان، احملدث العامل، احلافظ املؤرخ، أبو شجاع الديلمي اهلمذاين مؤلف كتاب 
  .الفردوس وتاريخ مهذان

  .ب هذا الشأن، ورحل فيهوطل. ولد سنة مخس وأربعني وأربع مئة

مسع حممد بن عثمان القومساين، ويوسف بن حممد بن يوسف املستملي، وسفيان بن احلسن بن منجويه، وعبد احلميد بن احلسن 
الفقاعي، وأبا الفرج علي بن حممد اجلريري البجلي، وأمحد بن عيسى الدينوري، وعبد الباقي بن علي العطار، وأبا القاسم بن 

  .با نصر الزينيب، وأبا عمرو بن منده، وعدداً كثرياًالبسري، وأ

حدث عنه ولده شهردار، وحممد بن الفضل العطار، وأبو العالء العطار املقرئ، وأبو العالء أمحد بن حممد بن الفضل، وأبو طاهر 
  .السلفي، وأبو موسى املديين وعدة

  .ليل الكالمشاب كيس حسن، ذكي القلب، صلب يف السنة، ق: قال حيىي بن منده

  .هو متوسط احلفظ، وغريه أبرع منه وأتقن: قلت

وفيها مات أبو عثمان بن ملة الواعظ، وحممد بن نصر . مات يف تاسع عشر رجب سنة تسع ومخس مئة، وله أربع وستون سنة
الربكات هبة اهللا بن األعمش، وخطيب صور غيث بن علي األرمنازي احملدث، وأبو يعلى حممد بن حممد بن اهلبارية الشاعر، وأبو 

ومات حفيده . ومات ولده احلافظ شهردار سنة مثان ومخسني ومخس مئة، وسيأيت. السقطي، وقوام بن زيد البكري الدمشقي املزي
  .شريويه بن شهردار سنة ست مئة عن اثنتني ومثانني سنة، مسع من زاهر الشحامي مسند أيب يعلى

  الخوالني

  .مسند األندلس، أبو عبد اهللا أمحد ابن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن غلبون اخلوالين القرطيبالشيخ الفاضل، املعمر الصادق، 

  .مولده يف سنة مثان عشرة وأربع مئة

مسع من أبيه احلافظ أيب عبد اهللا كثرياً، ومسع املوطأ من أيب عمرو عثمان بن . واعتىن به أبوه، واستجاز له الكبار، ومسعه يف احلداثة
د القيجطايل صاحب أيب عيسى بن عبد اهللا الليثي، وتفرد يف الدنيا بعلوه، ومسع من أيب عبد اهللا بن األحدب، وأيب حممد أمح

  .الشنتجايل، وعلي بن محويه الشريازي، وعدة

    

، وأبو عمر أمحد بن وأجاز له يونس بن عبد اهللا بن مغيث القاضي، وأبو عمرو املرشاين الذي تفرد بإجازة أيب بكر اآلجري ااور
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  .حممد الطلمنكي، واحلافظ أبو ذر اهلروي ااور، ومكي بن أيب طالب القيسي، واحلافظ أبو عمرو الداين

كان شيخاً فاضالً، عفيفاً منقبضاً، من بيت علم ودين وفضل، ومل يكن عنده كبري علٍم، أكثر من روايته عن : قال ابن بشكوال
  .لٌ يلجأ إليها ويعول عليهاهؤالء اجللة، وكانت عنده أصو

  .حدث عنه أبو الوليد بن الدباغ، وعلي بن احلسني اللوايت، ومجاعة. هو خال أيب احلسن شريح بن حممد: قلت

  .تويف يف شعبان سنة مثان ومخس مئة، وله تسعون سنة. وأجاز أليب عبد اهللا بن زرقون، وعمر دهراً

  أبو طاهر اليوسفي

  .ند، أبو طاهر عبد الرمحن بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف بن حممد بن يوسف البغدادي البزازالشيخ األمني، العدل املس

وحدث بسنن الدارقطين عن ابن . مسع أبا علي بن املذهب، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا بكر بن بشران، وأبا حممد اجلوهري، وعدة
  .بشران عنه

ري، وأبو طاهر السلفي، والصائن هبة اهللا بن عساكر، وأخوه احلافظ عبد اخلالق اليوسفي، حدث عنه ابن ناصر، وأبو املعمر األنصا
  .وابنا أخيه عبد احلق وعبد الرحيم ابنا عبد اخلالق، وآخرون

  .كان من أعيان رؤساء بغداد: قال السلفي

ن أهل الدين والثقة والسنة، مات ولد سنة مخس وثالثني وأربع مئة، ومات يف شوال سنة إحدى عشرة ومخس مئة، وكان م: قلت
  .هو وأبو علي ابن نبهان املذكور يف ليلة واحدة، ومن مروياته سنن الدارقطين

  ابن صليعة

: ويقال_ األمري القاضي، أبو حممد عبيد اهللا بن صليعة بن قاضي جبلة، كانت جبلة لصاحب طرابلس ابن عمار، فتعاىن ابن صليعة 

منه ابن عمار، فعصى جببلة ومتلكها، وحصنها إىل الغاية، وخطب لبين العباس، مث حاصره الفرنج،  الفروسية، وخاف - ابن صليحة 
فأرجف مبجيء جيش بركياروق، فترحلوا عنه، مث نازلوه، فشنع مبجيء املصريني، مث قرر مع رعيته النصارى بأن يناصحوا الفرنج، 

مئة، فطالعهم النصارى يف حبال، وكلما طلع واحد، قتله ابن صليحة ويواعدوهم إىل برٍج، فانتدب من الفرنج من شجعام ثالث 
وكان يربز يف . حىت أباد الثالث مئة، مث صفف رؤوسهم على الشرفات، مث حاصروه، ودكوا برجاً، فأصبح قد بناه يف الليل

  .اطوا م، فترحلوافوارسه، وحيمل على الفرنج، فطمعوا فيه مرة، واستجرهم إىل السور، فخرج إليهم املقاتلة، وأح

  .مث إنه علم أن الفرنج ال يفترون، فقدم إىل دمشق، وبذل لصاحبها طغتكني جبلة بذخائرها، فبعث ولده فتسلمها

وذهب ابن صليحة إىل بغداد، فخرج عليه عسكر فنهبوه، فرد إىل دمشق، فأكرمه طغتكني وأنزله، مث إنه اشترى حصن بالطنس من 
  .واله، وترك جببلة من الذخائر شيئاً كثرياًابن منقذ، فتحول إليه بأم

  .مث إنه أخذها ابن عمار من ولد طغتكني، ومل أعرف وفاة ابن صليحة

  صاحب الهند
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السلطان مسعود، عالء الدولة، أبو سعيد بن صاحب اهلند إبراهيم بن مسعود ابن السلطان الكبري حممود بن سبكتكني ملك غزنة 
  .واهلند

 ومخس مئة، فتملك بعده ابنه امللك أرسالن ابن عمة السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن، ومتكن، وقبض مات يف شوال سنة مثان
على إخوته، فغضب هلم السلطان سنجر، والتقاه، فازم صاحب اهلند، مث طلب اهلدنة، وقوي طمع سنجر، مث التقوا على باب 

وا أيضاً، ومتلك سنجر غزنة يف سنة عشر، لكن عصت القلعة، غزنة، وكان عسكر غزنة ثالثني ألف فارس وستني فيالً، فانكسر
وكان أرسالن ظلوماً، فسلمت القلعة، ونصب يف غزنة رام، وعاثت جيوش سنجر، وبوا، وعثروا العامة، فصلب مجاعةً من 

  .عسكره، فهذبوا

سنجر بعد أربعني يوماً، فذهب أرسالن حصل لسنجر مخسة تيجان، قيمة أحدها أزيد من ألفي ألف دينار، ورجع : قال ابن األثري
ومجع العساكر، وقصد غزنة، وجرت أمور يطول شرحها، مث إن أرسالن أسر وخنق، وكان بديع اجلمال، عاش سبعاً وعشرين 

  .سنة

  ابن مرزوق

  .اإلمام احملدث الرحال، أبو اخلري عبد اهللا بن مرزوق اهلروي، موىل شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري

  .ولد سنة إحدى وأربعني وأربع مئة: قيل

قرأ العلم، ورزق الفهم، ومسع الكثري، وسافر وكتب وحصل، وكان موصوفاً باحلفظ واملعرفة، وحسن السرية، : قال ابن النجار
  .وكان خطه رديئاً، ثقل مسعه بأخرة

    

واحد البانكي، وعبد الرمحن بن منده، وأخاه أبا مسع أبا عمر املليحي، وحممد بن عبد العزيز الفارسي، وأبا معمر أمحد بن عبد ال
  .مسع منه القاضي يعقوب بن إبراهيم إمام احلنابلة، وهبة اهللا بن السقطي، وسكن أصبهان. عمرو، وأبا القاسم بن البسري، وطبقتهم

: وسى املديين يف معجمهوقال أبو م. أبو اخلري اهلروي حافظٌ للحديث متقن: مسعت إمساعيل بن حممد احلافظ يقول: قال السلفي

  .حدثنا احلافظ الزاهد عبد اهللا ابن مرزوق اهلروي، وكان ثقيل األذن، ومات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة

أخربنا ابن أيب اخلري يف كتابه عن ابن كليب، أخربنا أبو خازم حممد ابن الفراء، وطلحة بن أمحد العاقويل، وعلي بن الزاغوين إذناً، 
، أخربنا علي بن حممد بن جعفر الطريثيثي ا، أخربنا أبو احلسني 472أخربنا أبو اخلري عبد اهللا بن مرزوق من لفظه سنة : قالوا

  .اخلفاف، فذكر حديثاً

  ابن فاخر

  .الشيخ اإلمام، إمام النحو، أبو الكرم املبارك بن فاخر بن حممد بن يعقوب البغدادي النحوي اللغوي، صاحب التصانيف

  . ربيع األول سنة إحدى وثالثني وأربع مئةولد يف

ومسع من القاضي أيب الطيب الطربي، وأيب حممد اجلوهري، وأيب احلسني حممد بن النرسي، والقاضي أيب يعلى، ومجاعة، وصحب أبا 
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  .القاسم عبد الواحد بن برهان، وقرأ عليه عدة كتب، وعدة دواوين، حىت برع يف لسان العرب

  .بط اخلياط، وأبو طاهر السلفي، وأبو املعمر األنصاري، وأبو طالب حممد بن علي الكناين، ومجاعةأخذ عنه أبو حممد س

أخذت علم العربية عن أيب برهان، وأيب القاسم الرقي، وعيسى بن عمر بن األصفر، وأيب : قال يل ابن فاخر: قال أبو عامر العبدري
  .احلسني بن شاهويه

  . سعيد السريايف هالالً الصابئ، ومن أصحاب أيب علي الفارسي أبا القاسم التنوخي، واجلوهريولقني من أصحاب أيب: إىل أن قال

مل : أنه مسع من التنوخي أشياء كثرية من الكتب، وحتته خبط ابن ناصر_ ثبت _ قرأت خبط أيب الكرم بن فاخر : قال ابن النجار
قد زور : خر أنه مسع جزء الغطريف من أيب الطيب، فكتب ابن ناصريسمع قط من التنوخي شيئاً، لقد اختلق وافترى، وكتب ابن فا

على القاضي، ومسع يف جزء الغطريف، ومل يسمع منه شيئاً، وذكر ابن فاخر عدة كتب قرأها على ابن برهان، وكتب ابن ناصر 
  .كذب واهللا فيما سطره: حتته

مات هذا يف ذي القعدة سنة مخس . إنه كذاب: وا يقولونكان: سألت أبا منصور بن خريون عن ابن فاخر، فقال: قال السمعاين
  .ومخس مئة، وكان سبط اخلياط أكرب تالمذته

  الحداد

الشيخ اإلمام، املقرئ اود، احملدث املعمر، مسند العصر، أبو علي احلسن بن أمحد بن احلسن بن حممد بن علي بن مهرة األصبهاين 
  .مجيعاًاحلداد، شيخ أصبهان يف القراءات واحلديث 

  .ولد يف شعبان سنة تسع عشرة وأربع مئة

ومسع يف سنة أربع وعشرين، وبعدها مسع أبا بكر حممد بن علي بن مصعب التاجر، وأبا نعيم احلافظ، فلعله مسع منه وقر بعري، وأبا 
اهللا بن حممد العطار، وأبا احلسني ابن فاشاذه، وحممد بن عبد الرزاق بن أيب الشيخ، وهارون بن حممد الكاتب، وأبا القاسم عبد 

سعد عبد الرمحن بن أمحد الصفار، وعلي بن أمحد بن مهران الصحاف، وأمحد بن حممد بن بزده امللنجي، وأبا بكر بن ريذه، 
  .والفضل بن حممد القاشاين، وأبا أمحد حممد بن علي بن سيويه املكفوف، وأبا ذر حممد بن إبراهيم الصاحلاين، وعدة

وتال بالروايات على عبد اهللا بن حممد العطار، . ماً مسعناه، أو لعله بتخريج ولده احلافظ اود عبيد اهللا بن احلدادوخرج لنفسه معج
تال عليه بالروايات أبو . وأيب الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي الزاهد، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وأمحد بن بزده، وتصدر وأفاد

  .هلمذاين ومجاعةالعالء احلسن بن أمحد ا

    

السلفي، ومعمر بن الفاخر، وأبو العالء العطار، وأبو موسى املديين، وأبو مسعود عبد الرحيم احلاجي، وأبو الفتح عبد : وحدث عنه
اهللا بن أمحد اخلرقي، وأبو الفضل الطوسي خطيب املوصل، وحممد بن عبد الواحد الصائغ، وحيىي بن حممود الثقفي، والفضل بن 

م الصيدالين، وحممد بن حسن بن الفضل األدمي، وحممد بن أمحد املصلح األديب، وعبد الرحيم بن حممد اخلطيب، وأبو القاس
جعفر حممد بن إمساعيل الطرسوسي، وخليل بن بدر الراري، ومسعود بن أيب منصور احلناط، وحممد بن أيب زيد الكراين، وأبو 

م باحلضور أبو جعفر الصيدالين، وباإلجازة عفيفة الفارقانية، وحدث عنه باإلجازة أيضاً املكارم أمحد بن حممد اللبان، وخلق خامتته
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  .أبو القاسم بن عساكر، وأبو سعد السمعاين، وأجاز أليب طاهر اخلشوعي، وما ظهرت له اإلجازة يف حياته

ث بالكثري، كان أبوه إذا مضى إىل حانوته كان عاملاً ثقة صدوقاً من أهل العلم والقرآن والدين، عمر دهراً، وحد: قال السمعاين
  .لعمل احلديد يأخذ بيده احلسن، ويدفعه يف مسجد أيب نعيم

  .وكذلك كان يسمع منه، وقبله أخوه محد الذي روى احللية ببغداد: قلت

 املوجود مساعه، مسع أبو علي بن أيب نعيم موطأ القعنيب، ومسند اإلمام أمحد، ومسند الطيالسي، ومسند احلارث: قال ابن نقطة
والسنن للكجي، واملستخرج على البخاري، واملستخرج على مسلم أليب نعيم، وكتاب احللية واملعجم األوسط للطرباين، ومسندات 

الثوري، وعوايل األوزاعي، ومسند الشاميني، والسنن يف كتب عبد الرزاق، وجامع عبد الرزاق، ومغازيه، وغريب احلديث أليب 
سني، وكتاب الشواهد، وكتاب القضاء األربعة أليب عبيد، وكتاب فوائد مسويه، وفوائد ابن علي الصواف، عبيد، ومقتل احل

  .والطبقات البن املديين، وتاريخ الطالبيني للجعايب

د مسع هو أجل شيٍخ أجاز يل، رحل الناس إليه، ورأى من العز ما مل يره أحد يف عصره، وكان خرياً صاحلاً ثقة وق: وقال السمعاين
من أيب نعيم من تواليفه، التوبة واالعتذار، شرف الصرب، ذم الرياء، كسب احلالل، حفظ اللسان، تثبيت اإلمامة، رياضة األبدان، 
التهجد، اإلجياز وجوامع الكلم، فضل علي، اخلطب النبوية، لبس السواد، تعظيم األولياء، السعاة، التعبري، السحور، الفرائض، يف 

 فرقة، مدح الكرام، مسألة مث أورثنا الكتاب، مساع الكليم، العقالء، حديث الطري، لبس الصوف، الثقالء، احملبني مع االثنني وسبعني
احملبوبني، أربعي الصوفية، قربان املتقني، األربعني يف األحكام، حديث الرتول، يف أن الفلك غري مدبر، املعراج، االستسقاء، اخلسف، 

النيب صلى اهللا عليه وسلم، معرفة الصحابة، علوم احلديث، تاريخ أصبهان، األخوة، العلم، املتواضعني، الصيام والقيام، قراءات 
القراءة وراء اإلمام، التشهد، حسن الظن، املؤاخاة، وعيد الزناة، الشهداء، القدر، اخللفاء الراشدين، وأشياء عدة سوى ذلك من 

  .األجزاء والتواليف

 احلداد يف السادس والعشرين من ذي احلجة سنة مخس عشرة ومخس مئة، وقد قارب املئة، ودفن عند تويف مسند الدنيا أبو علي
  .القاضي أيب أمحد العسال بأصبهان

  البلدي

الشيخ اإلمام، احملدث املعمر، أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد ابن أيب النضر البلدي، النسفي، ونسبته بالبلدي إىل بلد نسف، أي 
  .هل قرى الناحيةليس هو من أ

مسع أباه أبا نصر البلدي، وجعفر بن حممد املستغفري احلافظ، وأمحد بن علي املاميرغي، وحممد بن يعقوب السالمي، وأبا مسعود 
  .البجلي، واحلسني بن إبراهيم القنطري وعدة

ن عبد اجلبار البلدي، وحسن بن عبد اهللا حدثنا عنه حنو من عشرين نفساً، وكان إماماً فاضالً، روى لنا عنه أمحد ب: قال السمعاين
  .املقرئ، ومسعود بن عمر الدالل، وميمون بن حممد الدريب

  .مولده سنة ثالث وعشرين وأربع مئة، ومات يف ثالث صفر سنة مخس ومخس مئة: وقال عمر بن حممد النسفي يف كتاب القند
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  الساجي

  . بن أمحد ابن علي بن حسني بن عبيد اهللا الربعي الدير عاقويل البغدادي الساجياحلافظ اإلمام اود، مفيد اجلماعة، أبو نصر املؤمتن

  .ولدت يف صفر سنة مخس وأربعني وأربع مئة: قال البن ناصر

ما أخرجت بغداد بعد : مسعت علي بن أمحد الفقيه، أخربنا جعفر بن علي، أخربنا أبو طاهر السلفي، مسعت املؤمتن الساجي يقول
  .ظ من أيب بكر اخلطيبالدارقطين أحف

  .من صنف، فقد جعل عقله على طبٍق يعرضه على الناس: كان اخلطيب يقول: ومسعت املؤمتن يقول

    

مسع عبد العزيز بن علي األمناطي، وأبا احلسني بن النقور، وأبا القاسم بن البسري، وعبد اهللا بن احلسن اخلالل، وإمساعيل بن 
وأبا عمرو عبد الوهاب بن منده، وأبا منصور بن شكرويه، وأبا _ لقيه بالقدس _ ثمان بن ورقاء مسعدة، وأبا نصر الزينيب، وأبا ع

بكر بن خلف الشريازي، وأبا علي التستري، وشيخ اإلسالم األنصاري، والقاضي أبا عامر األزدي، وأمماً رواهم، وأقدم شيٍخ له أبو 
 أقبل على شأنه، وعبد اهللا حىت أتاه اليقني، وقد مسع حبلب من احلسن بكر اخلطيب، مسع منه بصور، وكتب ما ال يوصف كثرةً، مث

  .بن مكي الشيزري

ابن ناصر، وسعد اخلري األندلس، وأبو املعمر األنصاري، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو سعد البغدادي، وأبو طاهر : حدث عنه
  . ما روى بالنسبةالسلفي، وحممد بن علي بن فوالذ، وأبو بكر السمعاين، وعدة، وقل

ال ميكن أحد أن : كان اإلمام عبد اهللا بن حممد األنصاري إذا رأى املؤمتن يقول: مسعت أبا الوقت يقول: قال أبو القاسم بن عساكر
  .يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما دام هذا حياً

حافظ متقن، مل أر أحسن قراءةً للحديث منه، : ي، فقالسألت السلفي عن املؤمتن الساج: وحدثين أخي أبو احلسني هبة اهللا قال
تفقه على الشيخ أيب إسحاق، وكتب الشامل عن ابن الصباغ خبطه، مث خرج إىل الشام، فأقام بالقدس زماناً، وذكر يل أنه مسع من 

سعدة اإلمساعيلي، وكتب لفظ اخلطيب حديثاً واحداً بصور، غري أنه مل يكن عنده نسخة، وكتب ببغداد كامل ابن عدي عن ابن م
  .انتفعت بصحبته. بالبصرة سنن أيب داود

أقام املؤمتن راة عشر سنني، وقرأ الكثري، ونسخ الترمذي ست كراٍت، وكان فيه صلف نفس، وقناعة، : وقال أبو النضر الفامي
  .وعفة، واشتغال مبا يعنيه

  .ملؤمتن، وبأصبهان إمساعيل بن حممدما رأيت بالعراق من يفهم احلديث غري ا: قال أبو بكر السمعاين

  : وللسلفي. كان املؤمتن ال متل قراءته، قرأ لنا على ابن الطيوري كتاب الفاضل للرامهرمزي يف جملس: قال السلفي

 لدى الكل بالمؤتمن يكون  متى رمت أن تلقين حافظاً

 أبا نصٍر المؤتمن لتلقى  ببغداد شرقيها عليك

ملؤمتن على أيب كتاب معرفة الصحابة، وكتاب التوحيد، واألمايل، وحديث ابن عيينة جلدي، فلما أخذ يف قرأ ا: وقال حيىي بن منده
وذكر حكاية ابن طاهر أن . قراءة غرائب شعبة، فلما بلغ إىل حديث عمر يف لبس احلرير مات أيب بعد عشاء اآلخرة، فهذا ما رأينا
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وكان : قال. جيب أن تصلح هذا، فإنه كذب: د موته وردها، وقال البن طاهراملؤمتن إمنا متم كتاب الصحابة على أيب عمرو بع
  .املؤمتن متورعاً زاهداً، صابراً على الفقر

  .تويف املؤمتن يف صفر سنة سبع ومخس مئة ببغداد، وصليت عليه، وكان عاملاً ثقة، فهماً مأموناً: قال ابن ناصر

  فخر الملك

 الرجال وأفراد الزمان شجاعةً وإقداماً ورأياً وحزماً، ابتلي بلده حبصار الفرنج مخسة ابن عمار، صاحب طرابلس، كان من دهاة
أعوام، وهو يقاومهم، وينكي يف العدو، ويستظهر عليهم، ويراسل ملوك األطراف، ويتحفهم باهلدايا، وهم حائرون يف أنفسهم، ومل 

حلصار، جيد املكيدة واملخادعة، براً وحبراً، شتاًء وصيفاً، حىت ينجده أحد، وقد راسل صاحب الروم مرات، وكان حسن التدبري يف ا
تفانت رجاله، وكلت أبطاله، فركب يف البحر، وطلع حىت قدم دمشق، وأخذت طرابلس منه سنة اثنتني ومخس مئة، فأقطعه 

 أن أدبرت أيامه، ووافاه طغتكني قرية الزبداين، وكان لشدة ما نزل به يصادر الرعية ويعسفهم، وجرت له تنقالت وأحوال، إىل
  .محامه، واهللا يسمح له

  ابن أصبغ

حدث عن حامت بن حممد، وتفقه بأيب جعفر بن . شيخ املالكية، وعاملهم بقرطبة أبو القاسم أصبغ بن حممد بن أصبغ األزدي القرطيب
ن عجباً يف املذهب ال جيارى يف رزق، ومحل عن أيب مروان بن سراج، وأيب علي الغساين، وأجاز له أبو عمر بن عبد الرب، وكا

  .الشروط، أم جبامع قرطبة، مسع الناس منه، وتفقهوا به

  .مات يف صفر سنة مخس ومخس مئة عن ستني عاماً

  سرفرتج

حدث ببغداد، وخدم بالكتابة . الرئيس أبو سعد حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم املديين التاين الكاتب، صاحب أيب نعيم احلافظ
  .اميف الش

  .مات يف آخر يوٍم من سنة مخس ومخس مئة. حدث عنه أبو الفتح بن البطي، وأبو طاهر السلفي، وأبو موسى املديين

  المعير

    

  .اإلمام املقرئ أبو غالب أمحد بن عبيد اهللا بن أيب الفتح حممد بن أمحد البغدادي املعري ابن خال شيخ القراء ابن سوار

ومسع من ابن غيالن، وحممد بن احلسني احلراين، وأيب حممد .  بن مكي السواق عن الشنبوذيتال حبرف أيب عمرو على عبد اهللا
  .اخلالل، وأمحد بن علي التوزي، ومجاعة

ابن ناصر، والسلفي، وأبو معمر األنصاري، وعبد احلق اليوسفي، وآخرون، وباإلجازة نصر اهللا القزاز، وكان من : حدث عنه
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  .الثقات الصلحاء

  . سنة، تويف يف مجادى األوىل سنة مثان ومخس مئة، وتال عليه املبارك بن كاملعاش مثانني

  ابن البيهقي

الفقيه اإلمام، شيخ القضاة، أبو علي إمساعيل بن اإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي اخلسروجردي الشافعي، نزيل خوارزم، مث 
  .وعشرين وأربع مئةمولده سنة مثان . نزيل بلخ، فحمل عنه أهل تلك الديار

وحدث عن أبيه، وأيب حفص بن مسرور، وعبد الغفار الفارسي، وأيب عثمان الصابوين، وسعيد بن أيب سعيد العيار، وشيخ الصوفية 
  .حممد بن أرسالن، واحلسن بن سليمان اخلجندي وآخرون

ام ا أياماً يسرية، وأدركه األجل يف مجادى اآلخرة وباإلجازة أبو سعد السمعاين، واتفق أنه رجع إىل بيهق بعد غيبة ثالثني سنة، فأق
  .سنة سبع ومخس مئة

  .وقد حدث عنه أبو القاسم إمساعيل بن أمحد السمرقندي، وطائفة من أهل بغداد، وقارب الثمانني رمحه اهللا

  رضوان

ه، وامتدت أيامه، وقد متلك حلب بعد أبي. صاحب حلب، امللك رضوان بن السلطان تتش بن السلطان ألب أرسالن السلجوقي
  .خطب له بدمشق عندما قتل أبوه أياماً، مث استقل حبلب، وأخذت منه الفرنج أنطاكية

وكان ذميم السرية، قرب الباطنية، وعمل هلم دار دعوة حبلب، وكثروا، وقتل أخويه أبا طالب وراماً، مث هلك يف سنة سبع ومخس 
له ست عشرة سنة، فقتل أخوين له أيضاً، وقتل رأس الباطنية أبا طاهر الصائغ، مئة، فتملك بعده أخوه األخرس ألب أرسالن، و

  .ومجاعة من أعيام، وهرب آخرون، فقتل األمراء األخرس بعد سنة، وملكوا أخاه سلطان شاه

تعلي، ووعدوه وكان رضوان مييل إىل املصريني، فجاء رسول األفضل أمري اجليوش يدعوه إىل طاعتهم واخلطبة هلم، والبيعة للمس
بالنجدة واملال، فخطب يف بالده للمستعلي، ولوزيره أمري اجليوش مجعاً، مث دامت اخلطبة عامني حبلب، مث أعيدت الدعوة العباسة يف 

أثناء سنة اثنتني وتسعني، إذ مل ينفعه املصريون بأمٍر، وقصدت النصارى أنطاكية، ونازلوا بيت املقدس سنة اثنتني، وقتل به سبعون 
لف مسلم، ونقل ابن منقذ ظهور الفرنج يف هذا الوقت من حبر قسطنطينية، وجرت هلم مع طاغية الروم حروب، وعجز عنهم، مث أ

  .ما نفتحه من بالد الروم، فهو لك، ومهما نفتحه من بالد الشام، فهو لنا: قالوا

جممع حينئٍذ عساكره، والتقاهم يف سنة تسعني، كانوا يف أربع مئة ألف، مث أخذوا بعض بالد امللك قلج رسالن بالسيف، : وقيل
وأشرف على النصر، مث كسرته الفرنج، وقتل من جنده خلق، وهرب واستغاث مبلوك النواحي على ما دهم اإلسالم، فوصلت كتبه 

بأنطاكية، اعتربوا عدم : إىل حلب مسخمة مشققة فيها بعض شعر النساء، وانزعج اخللق، مث توجهت الفرنج إىل الشام، فقيل
فكانوا أزيد من ثالث مئة ألف نفس، فعاثوا وأخربوا البالد، وتفرقوا، وكبسهم املسلمون، وجرت فنت وحروب ال يعرب عنها، 

وأخذت أنطاكية بالسيف سنة إحدى وتسعني، وقتل صاحبها، وقتل أيضاً من كبار الفرنج عدد كثري، وكان األمر إىل كندفري، مث 
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نت، وابن أخيه طنكل وصنجيل هؤالء ملوكهم، مث جاء املسلمون جندةً ألنطاكية وقد أخذت، فحاربوا العدو إىل أخيه بغدوين وبيم
  .أياماً، وانتصروا، وهلك خلق من العدو، وجاعوا، وجرى غري مصاف

  الطبقة السابعة والعشرون

  الرواسي

  . سعدويه بن مهمت الدهستاين، الرواسيالشيخ اإلمام، احلافظ املكثر اجلوال، أبو الفتيان عمر بن عبد الكرمي بن

  .طوف يف هذا الشأن خراسان واحلرمني والعراق ومصر والشام والسواحل، وكان بصرياً ذا الشأن حمققاً

مسع ببلده احملدث أبا مسعود البجلي الرازي وصحبه، وبنيسابور أبا حفص بن مسرور، وعبد الغافر الفارسي، وأبا عثمان الصابوين، 
  .بادر بن علي، وببغداد القاضي أبا يعلى بن الفراء، وأبا جعفر بن املسلمة، وأمثاهلموحبران م

    

حدث عنه أبو بكر اخلطيب شيخه، وأبو حامد الغزايل، وأبو حفص عمر بن حممد اجلرجاين، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، والفقيه 
، واحلافظ إمساعيل بن حممد التيمي، وحممد بن احلسن اجلويين، نصر بن إبراهيم املقدسي شيخه، وهبة اهللا بن أمحد بن األكفاين

وعدة، والسلفي باإلجازة، وقدم طوس يف آخر عمره، فصحح عليه الغزايل الصحيحني، مث سار إىل مرو باستدعاء حمدثها أيب بكر 
  .السمعاين ليحملوا عنه، فأدركته املنية بسرخس

 تلك الديار أخط منه، ال بل يف الدنيا كلها، كان كتاباً جواالً دار الدنيا لطلب ما رأيت يف: قال أبو جعفر بن أيب علي احلافظ
  .احلديث، لقيته مبكة، ورأيت الشيوخ يثنون عليه، وحيسنون القول فيه، مث لقيته جبرجان، وصار من إخواننا

ان، فاشترى من أيب رأساً ودخل يأكله، دخل أبو إمساعيل دهست: هو خريج أيب مسعود البجلي، مسعته يقول: وقال إمساعيل التيمي
سلمه إيل، فسلمين إليه، فحملين إىل نيسابور، وأفادين، وانتهى أمري : ال، فقال أليب: تعرف شيئاً؟ قلت: فبعثين أيب غليه، فقال يل

  .إىل حيث انتهى

  .إن أبا الفتيان مسع من ثالثة آالف وست مئة شيخ: مسعت غري واحد يقولون: قال ابن نقطة

  .سقطت أصابع عمر الرواسي يف الرحلة من الربد: ال خزمية بن علي املروزيق

  .حدث عمر بطوس بصحيح مسلم من غري أصله، وهذا أقبح شيء عند احملدثني: وقال الدقاق يف رسالته

  .قد توسعوا اليوم يف هذا جداً، ويف ذلك تفصيل: قلت

  .456 مسع من هبة اهللا بن عبد الوارث سنة وحدثين أنه ولد سنة مثان وعشرين وأربع مئة، وأنه: قال

  .الرواسي نسبة إىل بيع الرؤوس: قال ابن طاهر وغريه

  .كتب عين الرواسي، وكتبت عنه، ووجدنه ذكياً: وقال ابن ماكوال

أنا : ملا قدم عمر بن أيب احلسن علينا، أملى، فحضر عدة، فقال: مسعت أبا الفضل أمحد بن حممد السرخسي يقول: قال السمعاين
: أكتب أمساء اجلماعة على األصل، وسأهلم وأثبت، ففي الس الثاين أخذ القلم، وكتبهم كلهم على ظهر قلب، وما سأهلم، فقيل
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  .كانوا سبعني نفساً

عمر الرواسي شيخ مشهور، عارف بالطرق، كثري الكتب، ومجع األبواب وصنف، وكان سريع : قال عبد الغافر بن إمساعيل
كان على سرية السلف، معيالً مقال، خرج من نيسابور إىل طوس، فأنزله حامد الغزايل عنده، وأكرمه، وقرأ عليه الكتابة، و

  .الصحيح، مث شرحه

إا مقربة العلماء، فال أدري كيف يكون : أريد أن أخرج إىل مرو وسرخس على الطريق، وقد قيل: وعن أيب الفتيان الرواسي قال
  . ربيع اآلخر سنة ثالث ومخس مئة، كما هو مؤرخ على لوح قربه، رمحه اهللا تعاىل، عاش مخساً وسبعني سنةحايل ا؛ فمات ا يف

أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن تاج األمناء، أنبأنا حممد بن صاعد بن سعيد الطوسي، أخربنا أيب، أخربنا عمر بن أيب احلسن احلافظ، 
ربنا أبو احلسني اخلفاف، أخربنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن أخربنا أمحد بن عبد الرحيم النيسابوري، أخ

  .قتادة، عن أنس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أخف الناس صالةً يف متاٍم

أخربنا حملم بن إمساعيل، وأخربنا عالياً حممد بن عبد السالم، وأمحد بن هبة اهللا، عن عبد املعز بن حممد، أخربنا حممد بن إمساعيل، 
  .أخربنا اخلليل بن أمحد، حدثنا حممد بن إسحاق السراج، فذكره

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد، وهو دال على استحباب ختفيف الصالة، مع إمتام فرائضها وسننها، وقد 
  .حزروا أنه صلى اهللا عليه وسلم كان ميكث يف السجود قدر عشر تسبيحاٍت

  برجيال

الشيخ الصاحل، األمني املعمر، مسند أصبهان، أبو القاسم غامن بن حممد بن عبيد اهللا بن عمر بن أيوب الربجي األصبهاين، وهو غامن 
  .بن أيب نصر، وبرج من قرى أصبهان

  .417مولده يف ذي القعدة سنة 

ران، واحلسني بن شجاع املوصلي من بلده، وأجاز له يف سنة تسع عشرة من بغداد أبو علي بن شاذان، وأبو القاسم ابن بش
  .واحلسني بن إبراهيم اجلمال

ومسع من أيب نعيم احلافظ ما عنده من مسند احلارث بن أيب أسامة، ومسع من أيب احلسني بن فاذشاه، والفضل بن حممد القاشاين، 
، ومسع مسند الطيالسي من أيب نعيم، وجزء وحممد بن عبد اهللا بن شهريار، وعمر بن حممد بن اهليثم، وعدة، ومسع احللية بفوت

  .حممد بن عاصم

    

حدث عنه السلفي، وتاج اإلسالم أبو بكر السمعاين، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو سعد الصائغ، وأبو موسى املديين، والفضل 
أبو املكارم اللبان، وكان صاحلاً أبو سعد السمعاين، و: بن القاسم الصيدالين، ومسعود بن أيب منصور اجلمال، وخلق، وباإلجازة

  .مكثراً، مات يف ذي القعدة سنة إحدى عشرة ومخس مئة

وفيها مات خطيب قرطبة أبو القاسم خلف بن إبراهيم بن النخاس، وأبو طاهر . مات يف صفر سنة اثنيت عشرة، واألول أصح: وقيل
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 الدمشقي، وأبو جعفر حممد بن احلسن بن باكري الكاتب، اليوسفي راوي سنن الدارقطين، واحملدث عبد الرمحن بن أمحد بن صابر
  .واملعمر أبو علي بن نبهان الكاتب، والسلطان حممد بن ملكشاه، واحلافظ أبو زكريا حيىي بن أيب عمرو بن منده

  الغزالي

 الشافعي، الغزايل، الشيخ اإلمام البحر، حجة اإلسالم، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الطوسي،
  .صاحب التصانيف، والذكاء املفرط

تفقه ببلده أوالً، مث حتول إىل نيسابور يف مرافقة مجاعة من الطلبة، فالزم إمام احلرمني، فربع يف الفقه يف مدة قريبة، ومهر يف الكالم 
ه أبا املعايل، ولكنه مظهر للتبجح به، مث واجلدل، حىت صار عني املناظرين، وأعاد للطلبة، وشرع يف التصنيف، فما أعجب ذلك شيخ

سار أبو حامد إىل املخيم السلطاين، فأقبل عليه نظام امللك الوزير، وسر بوجوده، وناظر الكبار حبضرته، فانبهر له، وشاع أمره، 
 األصول والفقه والكالم فواله النظام تدريس نظامية بغداد، فقدمها بعد الثمانني وأربع مئة، وسنه حنو الثالثني، وأخذ يف تأليف

  .واحلكمة، وأدخله سيالن ذهنه يف مضايق الكالم، ومزال األقدام، وهللا سر يف خلقه

وعظم جاه الرجل، وازدادت حشمته حبيث إنه يف دست أمٍري، ويف رتبة رئيٍس كبري، فأداه نظره يف العلوم وممارسته ألفانني 
لود، والتأله، واإلخالص، وإصالح النفس، فحج من وقته، وزار بيت املقدس، الزهديات إىل رفض الرئاسة، واإلنابة إىل دار اخل

وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق، وأقام مدةً، وألف كتاب اإلحياء، وكتاب األربعني، وكتاب القسطاس، وكتاب حمك 
 إىل وطنه، الزماً لسننه، حافظاً لوقته، وراض نفسه وجاهدها، وطرد شيطان الرعونة، ولبس زي األتقياء، مث بعد سنواٍت سار. النظر

  .مكباً على العلم

وملا وزر فخر امللك، حضر أبا حامد، والتمس منه أن ال يبقي أنفاسه عقيمة، وأحل على الشيخ، إىل أن الن إىل القدوم إىل نيسابور، 
  .فدرس بنظاميتها

راً، وما كنت أحدس يف نفسي مع ما عهدته عليه من الزعارة ولقد زرته مرا: فذكر هذا وأضعافه عبد الغافر يف السياق إىل أن قال
والنظر إىل الناس بعني االستخفاف كرباً وخيالًء، واعتزازاً مبا رزق من البسطة، والنطق، والذهن، وطلب العلو؛ أنه صار إىل الضد، 

حققت بعد السرب والتنقري أن األمر على وتصفى عن تلك الكدورات، وكنت أظنه متلفعاً جبلباب التكلف، متنمساً مبا صار إليه، فت
خالف املظنون، وأن الرجل أفاق بعد اجلنون، وحكى لنا يف لياٍل كيفية أحواله من ابتداء ما أظهر له طريق التأله، وغلبة احلال عليه 

م، ومتكنه من البحث بعد تبحره يف العلوم، واستطالته على الكل بكالمه، واالستعداد الذي خصه اهللا به يف حتصيل أنواع العلو
والنظر، حىت تربم باالشتغال بالعلوم العرية عن املعاملة، وتفكر يف العاقبة، وما يبقى يف اآلخرة، فابتدأ بصحبة الشيخ أيب علي 
أن جاز الفارمذي، فأخذ منه استفتاح الطريقة، وامتثل ما كان يأمره به من العبادات والنوافل واألذكار واالجتهاد طلباً للنجاة، إىل 

  .تلك العقاب، وتكلف تلك املشاق، وما حصل على ما كان يرومه

مث حكى أنه راجع العلوم، وخاض يف الفنون الدقيقة، والتقى بأرباا حىت تفتحت له أبواا، وبقي مدةً يف الوقائع وتكافؤ األدلة، 
، حىت سهل ذلك عليه، إىل أن ارتاض، وفتح عليه باب من اخلوف حبيث شغله عن كل شيء، ومحله على اإلعراض عما سواه

  .وظهرت له احلقائق، وصار ما كنا نظن به ناموساً وختلقاً، طبعاً وحتققاً، وأن ذلك أثر السعادة املقدرة له
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ما كنت أجوز يف ديين أن أقف عن : مث سألناه عن كيفية رغبته يف اخلروج من بيته، والرجوع إىل ما دعي إليه، فقال معتذراً
ة، ومنفعة الطالبني، وقد خف علي أن أبوح باحلق، وأنطق به، وأدعو إليه، وكان صادقاً يف ذلك، فلما خف أمر الوزير، وعلم الدعو

أن وقوفه على ما كان فيه ظهور وحشٍة وخيال طلب جاٍه، ترك ذلك قبل أن يترك، وعاد إىل بيته، واختذ يف جواره مدرسةً للطلبة، 
ته على وظائف احلاضرين من ختم القرآن، وجمالسة ذوي القلوب، والقعود للتدريس، حىت تويف بعد وخانقاه للصوفية، ووزع أوقا

  .مقاساٍة ألنواع من القصد، واملناوأة من اخلصوم، والسعي فيه إىل امللوك، وحفظ اهللا له عن نوش أيدي النكبات

ومطالعة الصحيحني، ولو عاش، لسبق الكل يف ذلك الفن وكانت خامتة أمره إقباله على طلب احلديث، وجمالسة أهله، : إىل أن قال
ومل يتفق له أن يروي، ومل يعقب إال البنات، وكان له من األسباب إرثاً وكسباً ما يقوم بكفايته، وقد : قال. بيسري من األيام

  .عرضت عليه أموالٌ، فما قبلها

المه، وروجع فيه، فأنصف، واعترف أنه ما مارسه، واكتفى مبا ومما كان يعترض به عليه وقوع خلٍل من جهة النحو يف أثناء ك: قال
  .كان حيتاج إليه يف كالمه، مع أنه كان يؤلف اخلطب، ويشرح الكتب بالعبارة اليت يعجز األدباء والفصحاء عن أمثاهلا

الصور واملسائل حبيث ال ومما نقم عليه ما ذكر من األلفاظ املستشبعة بالفارسية يف كتاب كيمياء السعادة والعلوم وشرح بعض 
 ترك ذلك التصنيف، واإلعراض عن - واحلق أحق ما يقال -توافق مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد امللة، وكان األوىل به 

الشرح له، فإن العوام رمبا ال حيكمون أصول القواعد بالرباهني واحلجج، فإذا مسعوا شيئاً من ذلك، ختيلوا منه ما هو املضر 
هم، وينسبون ذلك إىل بيان مذهب األوائل، على أن املصنف اللبيب إذا رجع إىل نفسه، علم أن أكثر ما ذكره مما رمز إليه بعقائد

إشارات الشرع، وإن مل يبح به، ويوجد أمثاله يف كالم مشايخ الطريقة مرموزةً، ومصرحاً ا متفرقة، وليس لفظٌ منه إال وكما 
ئد أهل امللة، فال جيب محله إذاً إال على ما يوافق، وال ينبغي التعلق به يف الرد عليه إذا أمكن، وكان تشعر سائر وجوهه مبا يوافق عقا

األوىل به أن يترك اإلفصاح بذلك، وقد مسعت أنه مسع سنن أيب داود من القاضي أيب الفتح احلاكمي الطوسي، ومسع من حممد بن 
  .ن أيب عاصم بسماعه من أيب بكر بن احلارث عن أيب الشيخ عنهأمحد اخلواري والد عبد اجلبار كتاب املولد الب

شيخنا أبو حامد : ما نقمه عبد الغافر على أيب حامد يف الكيمياء، فله أمثاله يف غضون تواليفه، حىت قال أبو بكر بن العريب: قلت
  .بلع الفالسفة، وأراد أن يتقيأهم، فما استطاع

والشيخ أبو حامد ذو األنباء الشنيعة، والتصانيف العظيمة، غال يف : ضي عياض له، قالومن معجم أيب علي الصديف، تأليف القا
طريقة التصوف، وجترد لنصر مذهبهم، وصار داعيةً يف ذلك، وألف فيه تواليفه املشهورة، أخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون 

مولده سنة مخسني . فقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتثل ذلكأمٍة، واهللا أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا باملغرب وفتوى ال
  .وأربع مئة

ما زال العلماء خيتلفون، ويتكلم العامل يف العامل باجتهاده، وكلٌّ منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرق اإلمجاع، فهو : قلت
  .مأزور، وإىل اهللا ترجع األمور

ذكر أبو حامد يف كتابه سر العاملني : اض األفهام يف مناقب أهل البيت قالوأليب املظفر يوسف سبط ابن اجلوزي يف كتاب ري
بٍخ بٍخ، أصبحت موىل كل مؤمٍن : أن عمر قال لعلي" من كنت مواله، فعلي مواله: "وكشف ما يف الدارين فقال يف حديث
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، وعقد البنود، وأمر اخلالفة ويها، فحملهم وهذا تسليم ورضى، مث بعد هذا غلب عليه اهلوى حباً للرياسة: قال أبو حامد. ومؤمنة
على اخلالف، فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به مثناً قليالً، فبئس ما يشترون، وسرد كثرياً من هذا الكالم الفسل الذي تزعمه 

  . أعلماإلمامية، وما أدري ما عذره يف هذا؟ والظاهر أنه رجع عنه، وتبع احلق، فإن الرجل من حبور العلم، واهللا

إنه قرأه عليه حممد بن تومرت املغريب : هذا إن مل يكن هذا وضع هذا وما ذاك ببعيد، ففي هذا التأليف باليا ال تتطبب، وقال يف أوله
  .وتومست فيه امللك: سراً بالنظامية، قال

    

نه أن ذلك حق، أو موافق للملة، قد ألف الرجل يف ذم الفالسفة كتاب التهافت، وكشف عوارهم، ووافقهم يف مواضع ظنا م: قلت
ومل يكن له علم باآلثار وال خربةٌ بالسنن النبوية القاضية على العقل، وحبب إليه إدمان النظر يف كتاب رسائل إخوان الصفا وهو داٌء 

ذار من هذه الكتب، فاحلذار احل. عضال، وجرب مرٍد، وسم قتالٌ، ولوال أن أبا حامد من كبار األذكياء، وخيار املخلصني، لتلف
واهربوا بدينكم من شبه األوائل، وإال وقعتم يف احلرية، فمن رام النجاة والفوز، فليلزم العبودية، وليدمن االستغاثة باهللا، وليبتهل إىل 

 له وينجو إن مواله يف الثبات على اإلسالم وأن يتوىف على إميان الصحابة، وسادة التابعني، واهللا املوفق، فبحسن قصد العامل يغفر
  .شاء اهللا

ففي تواليفه أشياء مل يرتضها أهل مذهبه من الشذوذ، : فصل لبيان أشياء مهمٍة أنكرت على أيب حامد: وقال أبو عمرو بن الصالح
 فهذا مردود، إذ كل صحيح الذهن: قال. هو مقدمة العلوم كلها، ومن ال حييط به، فال ثقة له مبعلوم أصالً: منها قوله يف املنطق

  .منطقي بالطبع، وكم من إمام ما رفع باملنطق رأساً

فأما كتاب املضنون به على غري أهله فمعاذ اهللا أن يكون له، شاهدت على نسخة به خبط القاضي كمال الدين حممد بن عبد اهللا 
  .تهافتالشهرزوري أنه موضوع على الغزايل، وأنه خمترع من كتاب مقاصد الفالسفة، وقد نقضه الرجل بكتاب ال

أبو حامد لقب بالغزايل، برع يف الفقه، وكان له ذكاٌء وفطنة وتصرف، وقدرة على إنشاء : وقال أمحد بن صاحل اجليلي يف تارخيه
  .الكالم، وتأليف املعاين، ودخل يف علوم األوائل

ربع ومثانني، وبقي إىل أن غلبت عليه وغلب عليه استعمال عبارام يف كتبه، واستدعي لتدريس النظامية ببغداد يف سنة أ: إىل أن قال
  .اخللوة، وترك التدريس، ولبس الثياب اخلشنة، وتقلل يف مطعومه

وحج وزار، ورجع إىل بغداد، ومسع منه كتابه اإلحياء، _ أعين بدمشق _ وجاور بالقدس، وشرع يف اإلحياء هناك : إىل أن قال
  .وغريه، فقد حدث ا إذا، مث سرد تصانيفه

احلمد هللا الذي أنار احلق وأداله، وأبار الباطل وأزاله، مث أورد : تاب الكشف واإلنباء عن كتاب اإلحياء للمازري، أولهوقد رأيت ك
ولقد أعجب من قوم مالكيٍة يرون مالكاً اإلمام يهرب من التحديد، وجيانب أن يرسم : املازري أشياء مما نقده على أيب حامد، يقول

ا، أو قياس ما، تورعاً وحتفظاً من الفتوى فيما حيمل الناس عليه، مث يستحسنون من رجل فتاوى مبناها على رمساً، وإن كان فيه أثر م
ما ال حقيقة له، وفيه كثري من اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لفق فيه الثابت بغري الثابت، وكذا ما أورد عن السلف ال ميكن 

 ونفثات األصفياء ما جيل موقعه، لكن مزج فيه النافع بالضار، كإطالقات حيكيها عن بعضهم ثبوته كله، وأورد من نزغات األولياء
ال جيوز إطالقها لشناعتها، وإن أخذت معانيها على ظواهرها، كانت كالرموز إىل قدح امللحدين، وال تنصرف معانيها إىل احلق إال 
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احب الشرع الذي اضطرت املعجزات الدالة على صدقه املانعة من بتعسف على اللفظ مما ال يتكلف العلماء مثله إال يف كالم ص
ألحرقت : إن القلب بني أصبعني من أصابع الرمحن، وإن السماوات على إصبع، وكقوله: جهله وكذبه إىل طلب التأويل، كقوله

  .يضحك اهللا، إىل غري ذلك من األحاديث الوارد ظاهرها مبا أحاله العقل: سبحات وجهه، وكقوله

فإذا كانت العصمة غري مقطوع ا يف حق الويل، فال وجه إلضافة ما ال جيوز إطالقه إليه، إال أن يثبت، وتدعو ضرورةٌ :  أن قالإىل
  .إىل نقله، فيتأول

أال ترى لو أن مصنفاً أخذ حيكي عن بعض احلشوية مذهبه يف قدم الصوت واحلرف، وقدم الورق، ملا حسن به أن : إىل أن قال
إن اهللا : إن القارئ إذا قرأ كتاب اهللا، عاد القارئ يف نفسه قدمياً بعد أن كان حمدثاً، أو قال بعض احلذاق: بعض احملققنيقال : يقول

  .حملٌّ للحوادث، إذا أخذ يف حكاية مذهب الكرامية

    

، مث تربأ منه شغفاً بالشرعة إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه: وقال قاضي اجلماعة أبو عبد اهللا حممد بن محدين القرطيب
الغزالية، والنحلة الصوفية، أنشأ كراسةً تشتمل على معىن التعصب لكتاب أيب حامد إمام بدعتهم، فأين هو من شنع مناكريه، 

ي ال يسفر وزعم أن هذا من علم املعاملة املفضي إىل علم املكاشفة الواقع م على سر الربوبية الذ! ومضاليل أساطريه املباينة للدين؟
وأدىن النصيب : قال أبو حامد. عن قناعه، وال يفوز باطالعه إال من متطى إليه ثبج ضاللته اليت رفع هلم أعالمها، وشرع أحكامها

من هذا العلم التصديق به، وأقل عقوبته أن ال يرزق املنكر منه شيئاً، فاعرض قوله على قوله، وال يشتغل بقراءة القرآن، وال بكتب 
ذروا ما كان : ألن ذلك يقطعه عن الوصول إىل إدخال رأسه يف كم جبته، والتدثر بكسائه، فيسمع نداء احلق، فهو يقولحديٍث، 

  .السلف عليه، وبادروا ما آمركم به، مث إن هذا القاضي أقذع، وسب، وكفر، وأسرف، نعوذ باهللا من اهلوى

الربوبية، كفر، ورأى قتل مثل احلالج خرياً من إحياء عشرة وصدور األحرار قبور األسرار، ومن أفشى سر : وقال أبو حامد
للربوبية سر لو ظهر، لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف، لبطل العلم، وللعلم سر لو : إلطالقه ألفاظاً، ونقل عن بعضهم قال

  .كشف، لبطلت األحكام

  .حلالل واحلرامسر العلم قد كشف لصوفة أشقياء، فحلوا النظام، وبطل لديهم ا: قلت

والقائل ذا، إن مل يرد إبطال النبوة يف حق الضعفاء، فما قال ليس حبق، فإن الصحيح ال يتناقض، : مث قال الغزايل:قال ابن محدين
  .وإن الكامل من ال يطفئ نور معرفته نور ورعه

وبة عن اخللق، فيعرف معىن النبوة، ومجيع ما فتتجلى له أنوار احلق، وتنكشف له العلوم املرموزة احملج: وقال الغزايل يف العارف
  .وردت به ألفاظ الشريعة اليت حنن منها على ظاهٍر ال على حقيقة

إذ اسم الزنديق ال : زنديقاً، مث فسره الغزايل، فقال: صديقاً، وإذا رأيته يف النهاية، قلت: إذا رأيته يف البداية، قلت: وقال عن بعضهم
وذهبت الصوفية إىل العلوم اإلهلامية دون التعليمية، فيجلس فارغ القلب، جمموع : وقال. مبعطل النوافليلصق إال مبعطل الفرائض ال 

فإذا بلغ هذا احلد، التزم اخللوة يف بيت : قال. اهللا اهللا اهللا، على الدوام، فليفرغ قلبه، وال يشتغل بتالوة وال كتب حديث: اهلم يقول
  ".يا أيها املزمل"، "يا أيها املدثر: "نداء احلقمظلٍم، وتدثر بكسائه، فحينئٍذ يسمع 

من جربيل عن اهللا، وهذا األمحق مل يسمع نداء احلق أبداً، بل مسع شيطاناً، أو مسع شيئاً ال " يا أيها املدثر"سيد اخللق إمنا مسع : قلت
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  .حقيقةً من طيش دماغه، والتوفيق يف االعتصام بالسنة واإلمجاع

شحن أبو حامد اإلحياء بالكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال أعلم كتاباً على بسيط األرض : قال أبو بكر الطرطوشي
أكثر كذباً منه، مث شبكه مبذاهب الفالسفة، ومعاين رسائل إخوان الصفا، وهم قوم يرون النبوة مكتسبة، وزعموا أن املعجزات حيلٌ 

  .وخماريق

لشام حنواً من عشر سنني، وصنف، وأخذ نفسه بااهدة، وكان مقامه بدمشق يف املنارة حج أبو حامد وأقام با: قال ابن عساكر
  .الغربية من اجلامع، مسع صحيح البخاري من أيب سهل احلفصي، وقدم دمشق يف سنة تسع ومثانني

ني، وتزهد، وحج، وأقام بدمشق بعثه النظام على مدرسته ببغداد يف سنة أربٍع ومثانني، وتركها يف سنة مثان ومثان: وقال ابن خلكان
عزم على املضي إىل يوسف بن : مدةً بالزاوية الغربية، مث انتقل إىل بيت املقدس وتعبد، مث قصد مصر، وأقام مدةً باإلسكندرية، فقيل

فى يف تاشفني سلطان مراكش، فبلغه نعيه، مث عاد إىل طوس، وصنف البسيط والوسيط والوجيز واخلالصة واإلحياء، وألف املستص
أصول الفقه، واملنخول واللباب واملنتحل يف اجلدل وافت الفالسفة وحمك النظر ومعيار العلم وشرح األمساء احلسىن ومشكاة 

  .األنوار واملنقذ من الضالل وحقيقة القولني وأشياء

 وعني أوانه، برع يف املذهب واألصول أبو حامد إمام الفقهاء على اإلطالق، ورباين األمة باالتفاق، وجمتهد زمانه،: قال ابن النجار
واخلالف واجلدل واملنطق، وقرأ احلكمة والفلسفة، وفهم كالمهم، وتصدى للرد عليهم، وكان شديد الذكاء، قوي اإلدراك، ذا 

ن، كتابك دفنتين وأنا حي، فهال صربت اآل: إنه ألف املنخول، فرآه أبو املعايل، فقال: فطنة ثاقبة، وغوص على املعاين، حىت قيل
  .غطى على كتايب

    

مث روى ابن النجار بسنده أن والد أيب حامد كان يغزل الصوف ويبيعه يف دكانه بطوس، فأوصى بولديه حممد وأمحد إىل صديٍق له 
أرى لكما أن تلجآ إىل املدرسة كأنكما : صويف صاحل، فعلمهما اخلط، وفين ما خلف هلما أبومها، وتعذر عليهما القوت، فقال

  .البان عسى حيصل لكما قوت، ففعال ذلكط

مات أيب، وخلف يل وألخي مقداراً يسرياً ففين حبيث تعذر علينا : كنت يف حلقة الغزايل، فقال: قال أبو العباس أمحد اخلطييب
  . هللالقوت، فصرنا إىل مدرسة نطلب الفقه، ليس املراد سوى حتصيل القوت، فكان تعلمنا لذلك، ال هللا، فأىب أن يكون إال

  .هاجرتا إىل أيب نصر اإلمساعيلي جبرجان، فأقمت إىل أن أخذت عنه التعليقة: مسعت أبا حامد يقول: قال أسعد امليين

أبو حامد الغزايل قرع : مسعت عبد املؤمن بن علي القيسي، مسعت أبا عبد اهللا بن تومرت يقول: قال عبد اهللا بن علي األشريي
  .الباب وفتح لنا

  .الغزايل حبر مغرق، وإلكيا أسد مطرق، واخلوايف نار حترق: بلغين أن إمام احلرمني قال: ارقال ابن النج

رأيت باإلسكندرية سنة مخس مئة كأن الشمس طلعت : مسعنا حممد بن حيىي العبدري املؤدب يقول: قال أبو حممد العثماين وغريه
  .صل اخلرب بإحراق كتب الغزايل من املريةمن مغرا، فعربه يل عابر ببدعة حتدث فيهم، فبعد أيام و

وكل ما قسم اهللا بني عباده من رزٍق وأجٍل، وإمياٍن وكفر، فكله عدلٌ حمض، ليس يف اإلمكان : ويف التوكل من اإلحياء ما نصه
  .أصالً أحسن وال أمت منه، ولو كان وادخره تعاىل مع القدرة ومل يفعله، لكان خبالً وظلماً
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وليس يف قدرة اهللا : قال شيخنا أبو حامد قوالً عظيماً انتقده عليه العلماء، فقال: عريب يف شرح األمساء احلسىنقال أبو بكر بن ال
أبدع من هذا العامل يف اإلتقان واحلكمة، ولو كان يف القدرة أبدع أو أحكم منه ومل يفعله، لكان ذلك منه قضاًء للجود، وذلك 

عتقاد عموم القدرة ونفي النهاية عن تقدير املقدورات املتعلقة ا، ولكن يف تفاصيل هذا العامل واجلواب أنه باعد يف ا: مث قال. حمال
املخلوق، ال يف سواه، وهذا رأي فلسفي قصدت به الفالسفة قلب احلقائق، ونسبت اإلتقان إىل احلياة مثالً، والوجود إىل السمع 

إن : أمجعت األمة على خالف هذا االعتقاد، وقالت عن بكرة أبيهاوالبصر، حىت ال يبقى يف القلوب سبيلٌ إىل الصواب، و
وهذه وهلةٌ ال لعاً هلا، ومزلةٌ ال متاسك : املقدورات ال اية هلا لكل مقدر الوجود، ال لكل حاصل الوجود، إذ القدرة صاحلة، مث قال

  .فيها، وحنن وإن كنا نقطةً من حبره، فإنا ال نرد عليه إال بقوله

  .ليكن الرد بأدٍب وسكينةكذا ف: قلت

إن للقدر سراً ينا عن إفشائه، فأي سر للقدر؟ فإن كان مدركاً بالنظر، وصل إليه وال بد، وإن كان مدركاً : ومما أخذ عليه قال
  .ث فيهباخلرب، فما ثبت فيه شيء، وإن كان يدرك باحلال والعرفان، فهذه دعوى حمضة، فلعله عىن بإفشائه أن نعمق يف القدر، ونبح

أخربنا حممد بن عبد الكرمي، أخربنا أبو احلسن السخاوي، أخربنا حطلبا بن قمرية الصويف، أخربنا سعد بن أمحد اإلسفراييين 
أحدمها ترك املناهي، واآلخر فعل الطاعات، : اعلم أن الدين شطران: بقراءيت، أخربنا أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسي قال

األشد، والطاعات يقدر عليها كل أحد، وترك الشهوات ال يقدر عليها إال الصديقون، ولذلك قال صلى اهللا عليه وترك املناهي هو 
  ".املهاجر من هجر السوء، وااهد من جاهد هواه: "وسلم

ينظر يف كتب مسعت أبا نصر أمحد بن حممد بن عبد القادر الطوسي حيلف باهللا أنه أبصر يف نومه كأنه : وقال أبو عامر العبدري
  .الغزايل رمحه اهللا، فإذا هي كلها تصاوير

  .الغزايل إمام كبري، وما من شرط العامل أنه ال خيطئ: قلت

فأما ما ذكرت من أيب حامد، فقد رأيته، وكلمته، فرأيته جليالً من أهل : وقال حممد بن الوليد الطرطوشي يف رسالة له إىل ابن مظفر
فهم، ومارس العلوم طول عمره، وكان على ذلك معظم زمانه، مث بدا له عن طريق العلماء، ودخل يف العلم، واجتمع فيه العقل وال

غمار العمال، مث تصوف، وهجر العلوم وأهلها، ودخل يف علوم اخلواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، مث شاا بآراء 
ولقد كاد أن ينسلخ من الدين، فلما عمل اإلحياء، عمد يتكلم يف الفالسفة، ورموز احلالج، وجعل يطعن على الفقهاء واملتكلمني، 

  .علوم األحوال، ومرامز الصوفية، وكان غري أنيٍس ا، وال خبري مبعرفتها، فسقط على أم رأسه، وشحن كتابه باملوضوعات

    

وم وزهد من طرائق احلكماء ومنحريف أما اإلحياء ففيه من األحاديث الباطلة مجلة، وفيه خري كثر لوال ما فيه من آداب ورس: قلت
الصوفية، نسأل اهللا علماً نافعاً، تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول صلى اهللا عليه وسلم قوالً وفعالً، ومل 

لنظر يف الصحيحني، ، فعليك يا أخي بتدبر كتاب اهللا، وبإدمان ا"من رغب عن سنيت، فليس مين: "يأت ي عنه، قال عليه السالم
وسنن النسائي، ورياض النواوي وأذكاره، تفلح وتنجح، وإياك وآراء عباد الفالسفة، ووظائف أهل الرياضيات، وجوع الرهبان، 
  .وخطاب طيش رؤوس أصحاب اخللوات، فكل اخلري يف متابعة احلنيفية السمحة، فواغوثاه باهللا، اللهم اهدنا إىل صراطك املستقيم

وقد تكررت مكاتبتكم يف استعالم مذهبنا : م حممد بن علي املازري الصقلي كالم على اإلحياء يدل على إمامته، يقولنعم، ولإلما
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يف الكتاب املترجم بإحياء علوم الدين، وذكرمت أن آراء الناس فيه قد اختلفت، فطائفةٌ انتصرت وتعصبت إلشهاره، وطائفة حذرت 
تبين أهل املشرق أيضاً يسألوين، ومل يتقدم يل قراءة هذا الكتاب سوى نبذٌ منه، فإن نفس منه ونفرت، وطائفة لكتبه أحرقت، وكا

اعلموا أن هذا رأيت تالمذته، فكل منهم حكى يل نوعاً من حاله : اهللا يف العمر، مددت فيه األنفاس، وأزلت عن القلوب االلتباس
 وذكر مجٍل من مذاهب املوحدين واملتصوفة، وأصحاب اإلشارات، ما قام مقام العيان، فأنا أقتصر على ذكر حاله، وحال كتابه،

  .والفالسفة، فإن كتابه متردد بني هذه الطرائق

هو بالفقه أعرف منه بأصوله، وأما علم الكالم الذي هو أصل الدين، فإنه صنف : مث إن املازري أثىن على أيب حامد يف الفقه، وقال
لعدم استبحاره فيها، وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره يف فن األصول، فأكسبته فيه، وليس باملتبحر فيها، ولقد فطنت 

الفلسفة جرأةً على املعاين، وتسهالً للهجوم على احلقائق، ألن الفالسفة متر مع خواطرها، ال يزعها شرع، وعرفين صاحب له أنه 
، ألفها من قد خاض يف علم الشرع والنقل، ويف احلكمة، كان له عكوف على رسائل إخوان الصفا، وهي إحدى ومخسون رسالةً

فمزج بني العلمني، وقد كان رجل يعرف بابن سينا مأل الدنيا تصانيف، أدته قوته يف الفلسفة إىل أن حاول رد أصول العقائد إىل 
ا حامد يعول عليه يف أكثر ما علم الفلسفة، وتلطف جهده، حىت مت له ما مل يتم لغريه، وقد رأيت مجالً من دواوينه، ووجدت أب

  .يشري إليه من علوم الفلسفة

وأما مذاهب الصوفية، فال أدري على من عول فيها، لكين رأيت فيما علق بعض أصحابه أنه ذكر كتب ابن سينا وما فيها، وذكر 
ديواناً عظيماً يف هذا بعد ذلك كتب أيب حيان التوحيدي، وعندي أنه عليه عول يف مذهب التصوف، وأخربت أن أبا حيان ألف 

  .الفن، ويف اإلحياء من الواهيات كثري

  .قال مالك، وقال الشافعي، فيما مل يثبت عندهم: وعادة املتورعني أن ال يقولوا: قال

ويستحسن أشياء مبناها على ما ال حقيقة له، كقص األظافر أن يبدأ بالسبابة، ألن هلا الفضل على باقي األصابع، ألا : مث قال
  .سبحة، مث قص ما يليها من الوسطى، ألا ناحية اليمني، وخيتم بإام اليمىن، وروى يف ذلك أثراًامل

  .هو أثر موضوع: قلت

فمن تساهل يف حكاية اإلمجاع يف مثل هذا : قال. من مات بعد بلوغه ومل يعلم أن البارئ قدمي، مات مسلماً إمجاعاً: وقال: مث قال
إن يف علومه ما ال يسوغ : اع يف خالفه، فحقيق أن ال يوثق مبا روى، ورأيت له يف اجلزء األول يقولالذي األقرب أن يكون اإلمج

فإن كان باطالً، فصدق، وإن كان حقاً، وهو مراده بال شك، فلم ال يودع ! أن يودع يف كتاب، فليت شعري أحق هو أو باطل؟
صنف أبو حامد اإلحياء، : قال أبو الفرج ابن اجلوزي! ع أن يفهمه غريه؟فإن كان هو فهمه، فما املان! يف الكتب، ألغموضه ودقته؟

إن املراد بالكوكب والقمر : ومأله باألحاديث الباطلة، ومل يعلم بطالا، وتكلم على الكشف، وخرج عن قانون الفقه، وقال
وهذا من جنس كالم الباطنية، وقد رد ابن والشمس اللوايت رآهن إبراهيم، أنوار هي حجب اهللا عز وجل، ومل يرد هذه املعروفات، 

  .اجلوزي على أيب حامد يف كتاب اإلحياء، وبني خطأه يف جملدات، مساه كتاب األحياء

  .إحياء ميت األحياء يف الرد على كتاب اإلحياء: وأليب احلسن ابن سكر رد على الغزايل يف جملد مساه

  .لى هذا، ولسنا ممن يذم العامل باهلوى واجلهلما زال األئمة خيالف بعضهم بعضاً، ويرد هذا ع: قلت
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نعم، ولإلمام كتاب كيمياء السعادة، وكتاب املعتقد، وكتاب إجلام العوام، وكتاب الرد على الباطنية، وكتاب معتقد األوائل، 
  .وكتاب جواهر القرآن، وكتاب الغاية القصوى، وكتاب فضائح اإلباحية، ومسألة عوز الدور، وغري ذلك

تويف يوم االثنني رابع عشر مجادى اآلخرة سنة مخس ومخس مئة، وله مخس ومخسون سنة، ودفن مبقربة :  عبد الغافر الفارسيقال
  .الغزايل، والعطاري، واخلبازي، نسبة إىل الصنائع بلسان العجم، جبمع ياء النسبة والصيغة: الطابران قصبة بالد طوس، وقوهلم

بو الفتوح أمحد، له قبولٌ عظيم يف الوعظ، يزن برقة الدين وباإلباحة، بقي إىل حدود العشرين وللغزايل أخ واعظٌ مشهور، وهو أ
  .ومخس مئة، وقد ناب عن أخيه يف تدريس النظامية ببغداد ملا حج مديدة

 أثق به، عن حدثين من: مل مسي الغزايل بذلك، فقال: وقد سئل: قال الشيخ تقي الدين ابن الصالح: قرأت خبط النواوي رمحه اهللا
الناس يقولون يل : حدثنا تاج اإلسالم ابن مخيس، قال يل الغزايل: أيب احلرم املاكسي األديب، حدثنا أبو الثناء حممود الفرضي، قال

 إمام ويف أواخر املنخول للغزايل كالم فج يف. غزالة، أو كما قال: الغزايل، ولست الغزايل، وإمنا أنا الغزايل منسوب إىل قرية يقال هلا
  .ال أرى نقله هنا

احلمد هللا الذي تعرف إىل عباده بكتابه املرتل على لسان نبيه املرسل، بأنه يف ذاته واحد : ومن عقيدة أيب حامد رمحه اهللا تعاىل أوهلا
كنفه السماوات، ال شريك له، فرد ال مثل له، صمد ال ضد له، مل يزل وال يزال منعوتاً بنعوت اجلالل، وال حتيط به اجلهات، وال ت

وأنه مستٍو على العرش على الوجه الذي قاله، وباملعىن الذي أراده، مرتهاً عن املماسة واالستقرار والتمكن واحللول واالنتقال، وهو 
فوق كل شيء إىل التخوم، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ال مياثل قربه قرب األجسام، كان قبل خلق املكان والزمان، وهو اآلن 

لى ما كان عليه، وأنه بائن بصفاته من خلقه، ما يف ذاته سواه، وال يف سواه ذاته، مقدس عن التغري واالنتقال، ال حتله احلوادث، ع
  .وأنه مرئي الذات باألبصار يف دار القرار، إمتاماً للنعم بالنظر إىل وجهه الكرمي

لفتة ناظر، وال فلتة خاطر، وأن القرآن مقروء باأللسنة، حمفوظٌ يف ويدرك حركة الذر يف اهلواء، ال خيرج عن مشيئته : إىل أن قال
القلوب، مكتوب يف املصاحف، وأنه مع ذلك قائم بذات اهللا، ال يقبل االنفصال باالنتقال إىل القلوب والصحف، وأن موسى مسع 

بني األرواح واألجسام، مث يعيدها إليها كالم اهللا بغري صوت وال حرف، كما ترى ذاته من غري شكل وال لون، وأنه يفرق باملوت 
  .عند احلشر، فيبعث من يف القبور

ميزان األعمال معيار يعرب عنه بامليزان، وإن كان ال يساوي ميزان األعمال ميزان اجلسم الثقيل، كميزان الشمس، وكاملسطرة اليت 
  .هي ميزان السطور، وكالعروض ميزان الشعر

ن، كما جاء يف الصحيح وهذا املعتقد غالبه صحيح، وفيه ما مل أفهمه، وبعضه فيه نزاع بني أهل بل ميزان األعمال له كفتا: قلت
املذاهب، ويكفي املسلم يف اإلميان أن يؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والقدر خريه وشره، والبعث بعد املوت، وأن اهللا ليس 

، مير كما جاء، وأن القرآن كالم اهللا وترتيله، وأنه غري خملوق، إىل أمثال كمثله شيء أصالً، وأن ما ورد من صفاته املقدسة حق
ذلك مما أمجعت عليه األمة، وال عربة مبن شذ منهم، فإن اختلفت األمة يف شيء من مشكل أصول دينهم، لزمنا فيه الصمت، 

ام أبا حامد، فأين مثله يف علومه وفضائله، ولكن ال فرحم اهللا اإلم. اهللا ورسوله أعلم، ووسعنا فيه السكوت: وفوضناه إىل اهللا، وقلنا
  .ندعي عصمته من الغلط واخلطأ، وال تقليد يف األصول
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  خميس بن علي

  .ابن أمحد بن علي بن احلسن، اإلمام احلافظ، حمدث واسط، أبو الكرم احلوزي الواسطي

 حممد الواسطي الندمي، وحيىي بن هبة اهللا البزاز، وأبا مسع أبا القاسم بن البسري، وأبا نصٍر الزينيب، وعاصم بن احلسن، وعلي بن
  .الفتح عبد الوهاب بن حسن القاضي، وهبة اهللا بن اجللخت، وخلقاً كثرياً، وأملى جمالس، وجرح وعدل

الوهاب بن أبو اجلوائز سعد بن عبد الكرمي، وأبو طاهر السلفي، وأمحد بن سامل املقرئ، وحيىي بن هبة اهللا البزاز، وعبد : حدث عنه
  .حسن الفرضي، وأبو بكر عبد اهللا بن منصور الباقالين املقرئ، وآخرون

  .كان عاملاً ثقة ميلي من حفظه كل من أسأله عنه، وكان ال يؤبه له: وكان السلفي يثين عليه، وقال

    

أخربنا املخلص، : ي األمناطي، قاالحدثنا مخيس احلافظ، أخربنا عبد الباقي بن حممد، وعبد العزيز بن عل: ويف معجم السفر للسلفي
  .فذكر حديثاً

  .كان مخيس من أهل األدب البارع: مث قال السلفي

قرية بشرقي واسط وكان له معرفة باحلديث واألدب، مولده يف شعبان سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة، ويف : واحلوز: قال ابن نقطة
  .شعبان مات سنة عشر ومخس مئة

  .نا ابن رواحة، حدثنا السلفي، حدثنا مخيس جبزء من فوائدهأخربنا الدشيت، أخرب

  أبو الخطاب

الشيخ اإلمام، العالمة الورع، شيخ احلنابلة، أبو اخلطاب حمفوظ ابن أمحد بن حسن بن حسن العراقي، الكلواذاين، مث البغدادي، 
  .األزجي، تلميذ القاضي أيب يعلى بن الفراء

  .ع مئةمولده يف سنة اثنتني وثالثني وأرب

ومسع أبا حممد اجلوهري، وأبا علي حممد بن احلسني اجلازري، وأبا طالب العشاري، ومجاعة، وروى كتاب اجلليس واألنيس عن 
  .اجلازري عن مؤلفه املعاىف

ف ابن ناصر، والسلفي، وأبو املعمر األنصاري، واملبارك ابن خضري، وأبو الكرم بن الغسال، وخترج به األصحاب، وصن: روى عنه
  .التصانيف

  .قد جاء اجلبل: كان إلكيا إذا رأى أبا اخلطاب الكلوذاين مقبالً قال: قال أبو الكرم الشهرزوري

  .قد جاء الفقه: كان إلكيا اهلراسي إذا رأى أبا اخلطاب قال: وقال أبو بكر بن النقور

عابداً ورعاً، حسن العشرة، له نظم رائق، وله كان مفتياً صاحلاً، : وقال غريه. هو ثقة رضى، من أئمة أصحاب أمحد: قال السلفي
  : كتاب اهلداية، وكتاب رؤوس املسائل، وكتاب أصول الفقه، وقصيدة يف املعتقد يقول فيها

 الصواب كذاك خبر سيدي قلت  قالوا أتزعم أن على العرش استوى
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 هذا سؤال المعتدي فأجبتهم  فما معنى استواه أبن لنا قالوا

  .يف الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة سنة عشر، ومخس مئةتويف أبو اخلطاب 

أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا نصر بن عبد الرزاق القاضي، أخربنا عمر بن هدية الفقيه، أخربنا أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن 
ى، حدثنا حممد بن حممد الباغندي، احلسن الكلوذاين، أخربنا أبو يعلى حممد بن احلسني القاضي، أخربنا أبو القاسم موسى بن عيس

صلى معاذٌ بأصحابه العشاء، فطول عليهم، فانصرف رجل منا، : حدثنا عيسى بن زغبة، حدثنا الليث، عن أيب الزبري، عن جابر قال
 مبا قال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل، دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه: فصلى وحده، فأخرب معاذٌ عنه، فقال

أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ إذا أممت الناس، اقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك األعلى، واقرأ سورة والليل إذا : "معاذ، فقال
  ".يغشى

كان أبو اخلطاب من حماسن العلماء، خرياً صادقاً، حسن اخللق، حلو النادرة، من أذكياء الرجال، روى الكثري، وطلب : قلت
  .كتبه، والبن كليب منه إجازةاحلديث و

درس الفقه على أيب يعلى، وقرأ الفرائض على الوين، وصار إمام وقته، وشيخ عصره، وصنف يف املذهب واألصول : قال ابن النجار
  .واخلالف والشعر اجليد

  إلكيا

ل، فتفقه بإمام احلرمني، وبرع يف رح. العالمة، شيخ الشافعية، ومدرس النظامية، أبو احلسن علي بن حممد بن علي الطربي اهلراسي
  . وإىل أن مات493املذهب وأصوله، وقدم بغداد، فويل النظامية سنة 

  .خترج به األئمة، وكان أحد الفصحاء، ومن ذوي الثروة واحلشمة، له تصانيف حسنة

  .ر السلفيروى عنه سعد اخلري، وعبد اهللا بن حممد بن غالب، وأبو طاه. حدث عن زيد بن صاحل اآلملي ومجاعة

  .التحقيق للخوايف، واجلريان للغزايل، والبيان للكيا: كان اجلويين يقول يف تالمذته إذا ناظروا: مسعت الفقهاء يقولون: قال السلفي

  .مات إلكيا يف احملرم سنة أربع ومخس مئة، وله ثالث ومخسون سنة وشهران، وكانوا يلقبونه مشس اإلسالم

  .درس النظامية بأنه باطين، فقبض عليه السلطان حممد، فشهدوا برباءة الساحة، فأطلقام إلكيا م: قال ابن األثري

  .وصنف كتاباً يف الرد على مفردات اإلمام أمحد فلم ينصف فيه: قلت

  الزينبي

، والنقيب الشريف الكبري املعمر، شيخ بين هاشم، أبو يعلى محزة بن حممد ابن علي العباسي الزينيب، أخو املسند أيب نصر الزينيب
  .طراد الزينيب، ونور اهلدى

  .ولد سنة سبع وأربع مئة

    

وحدث عن القاضي أيب العالء حممد بن علي الواسطي، وأيب حممد اخلالل، وقرأ الفصيح على النحوي علي بن عيسى الربعي، وأنا 
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  .كيف مل يسمع من أيب احلسني بن بشران، وأيب علي أيب شاذان! أتعجب من هذا

  .عول ابن أيب الريان الوزير على محلي إىل أيب احلسن بن احلمامي، فلم يتفق ذلك: قال يل: و طاهر السلفي، وقالحدث عنه أب

  .وتويف سنة أربع ومخس مئة: أرخ السمعاين مولده، قال: قلت

  أخوه نور الهدى

مولده سنة .ي بن حسن الزينيب احلنفياإلمام القاضي، رئيس احلنفية، صدر العراقني، نور اهلدى أبو طالب احلسني بن حممد بن عل
  .عشرين وأربع مئة

  .ومسع أبا طالب بن غيالن، وأبا القاسم األزهري، واحلسن بن املقتدر، وأبا القاسم التنوخي

  .وحج، فسمع الصحيح من كرمية املروزية، وتفرد به عنها، وقصده الناس

 علي بن طراد، وهبة اهللا الصائن، وعبد املنعم بن كليب، ومسع منه عبد الغافر الكاشغري، ومات قبله بدهٍر، وابن أخيه: حدث عنه
الصحيح للبخاري، وقد كان قرأ القرآن على أيب احلسن بن القزويين الزاهد، ودرس مدةً طويلة مبدرسة شرف امللك، وترسل إىل 

راد، وتفقه على قاضي القضاة أيب عبد اهللا ملوك األطراف، وويل نقابة العباسيني والطالبيني، مث استعفى بعد أشهٍر، فوليها أخوه ط
  .الدامغاين، وللغزي الشاعر فيه قصيدة مدحه ا، وكان مكرماً للغرباء، عارفاً باملذهب، وافر العظمة

  .تويف يف صفر سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، فاإلخوة األربعة اتفق هلم أن ماتوا يف عشر املئة، وهذا نادر

س باملدرسة اليت أنشأها شرف امللك أبو سعد، وويل نقابة العباسيني والطالبيني معاً يف أول سنة اثنتني أفىت ودر: قال ابن النجار
ومخسني وأربع مئة، فبقي مدةً على ذلك، مث استعفى، وكان شريف النفس، قوي الدين، وافر العلم، شيخ أصحاب الرأي يف وقته 

  .لكبرية عند اخللفاءوزاهدهم، وفقيه بين العباس وراهبهم، له الوجاهة ا

إمام عامل مدرس، من أصحاب أيب حنيفة، مسع مبكة من كرمية : سألت شجاعاً احلافظ عن أيب طالب الزينيب، فقال: قال السلفي
  .الصحيح

  .كان مساع أيب طالب صحيحاً، وكان يتهم باالعتزال، ومل أمسع منه شيئاً من ذلك: وقال ابن ناصر

  .نيب أجل هامشي رأيته يف حضري وسفري، وأكثرهم علماً، وأوفرهم علماً، ويعد يف فحول النظارأبو طالب الزي: وقال السلفي

  .قد وجد له مساع من أيب احلسن بن قشيش سنة مثان وعشرين وأربع مئة: قلت

  .رته وعوفيتمرضت مرضةً شديدة، فعادين نور اهلدى، فجعل يدعو يل، فتربكت بزيا: قال أمحد بن سالمة الكرخي الشافعي الفقيه

  شجاع بن فارس

ابن حسني بن فارس بن حسني بن غريب بن بشري، اإلمام احملدث، الثقة احلافظ املفيد، أبو غالب الذهلي السهروردي، مث البغدادي 
  .احلرميي الناسخ

وأبا جعفر بن املسلمة، مسع أباه، وأبا طالب بن غيالن، وعبد العزيز بن علي األزجي، وأبا حممد بن املقتدر، وأبا حممد اجلوهري، 
  .وأبا بكر اخلطيب، وخلقاً كثرياً، إىل أن يرتل إىل أصحاب عبد امللك بن بشران، وابن ريذه، وكتب عن أقرانه
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  .إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي، وابن ناصر، والسلفي، وعمر بن ظفر، وسلمان بن جروان، وآخرون: حدث عنه

دخلت يوماً :  من التفسري واحلديث والفقه ما مل ينسخه أحد من الوراقني، قال يل عبد الوهاب األمناطينسخ خبطه: قال السمعاين
وقل بلد من بالد : كتبت شعر ابن احلجاج خبطي سبع مرات، قال عبد الوهاب: من أي شيء؟ قال: توبين، قلت: عليه، فقال يل

  .اإلسالم إال وفيه شيء خبط شجاع الذهلي

قته ببغداد، ثقةً، سديد السرية، أفىن عمره يف الطلب، وعمل مسودةً لتاريخ بغداد ذيالً على تاريخ اخلطيب، فغسله يف وكان مفيد و
مرض موته، ولد شجاع يف سنة ثالثني، ومات يف ثالث مجادى األوىل سنة سبع ومخس مئة؛ وقد سأله السلفي عن أحوال الرجال، 

  .، أخربنا جعفر اهلمذاين، أخربنا السلفي عنهقرأت ذلك على ابن اخلالل. وأجاب وأفاد

ومات معه أبو بكر أمحد بن علي بن بدران احللواين املقرئ، وابن طاهر املقدسي، واملؤمتن الساجي، واإلمام أبو بكر حممد بن أمحد 
  .ن إمساعيل العلويالشاشي، وأبو املظفر األبيوردي الشاعر، وأبو بكر حممد بن عيسى ابن اللبانة شاعر األندلس، وهادي ب

    

أخربنا : أخربنا أبو علي احلسن بن علي، أخربنا علي بن احلسني النجار، وأخربنا حممد بن بلغزا، أخربنا البهاء عبد الرمحن الفقيه قاال
خلياط، أخربنا حممد بن علي ا: أبو السعادات نصر اهللا القزاز، أخربنا شجاع بن فارس احلافظ، وحممد بن احلسني اإلسكاف، قاال

أخربنا أمحد بن حممد بن دوست، أخربنا احلسني بن صفوان، : وأبو سعد بن السبط، وأبو طالب العشاري، قالوا: زاد شجاع، فقال
اجتمع مالك بن دينار وحممد بن : حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا، حدثنا حسن بن عبد العزيز، عن ضمرة، عن ابن شوذب، قال

طوىب ملن وجد غداًء ومل جيد : ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غلةٌ يعيش منها، فقال حممد: ل مالكواسع، فتذاكروا العيش، فقا
  .عشاًء، ووجد عشاًء ومل جيد غداًء، وهو عن اهللا راٍض، واهللا عنه راض

  الغسال

  .ة األثباتاإلمام املقرئ النحوي، أبو اخلري املبارك بن احلسني بن أمحد الغسال البغدادي الشافعي، أحد األئم

  .ولد سنة بضع وعشرين وأربع مئة

ومسع من أيب حممد اخلالل، وأيب جعفر بن املسلمة، والقاضي أيب يعلى، وتال بالروايات على أيب بكر اخلياط، وأيب القاسم بن 
  .وتصدر لإلقراء، واشتهر، تال عليه أبو حممد سبط اخلياط، وغريه. الغوري، وأيب علي غالم اهلراس، وعدة

  . عنه أبو طاهر حممد بن حممد السنجي، وسعد اهللا بن حممد، وعبد املنعم بن كليب، وآخرون، لينه شيئاً ابن ناصروحدث

  .تويف يف غرة مجادى األوىل سنة عشر ومخس مئة، وكان عاملاً جموداً، بصرياً باللغة

  النسيب

بو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بن احلسن بن الشيخ اإلمام، احملدث الشريف النسيب، خطيب دمشق وشيخها، نسيب الدولة أ
العباس ابن احلسن ابن السيد الرئيس أيب اجلن حسني بن علي بن حممد بن علي بن إمساعيل بن سيد اهلامشيني جعفر الصادق بن حممد 

 احلسني بن اإلمام علي بن أيب الباقر بن علي زين العابدين بن الشهيد سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورحيانته أيب عبد اهللا
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  .طالب العلوي احلسيين الدمشقي

كان صدراً معظماً، وسيداً حمتشماً، وثقة حمدثاً، ونبيالً ممدحاً، من أهل السنة واجلماعة، واألثر والرواية، كل أحٍد يثين عليه، انتخب 
  .د تفريغه على أكثر تواليف اخلطيبعليه احلافظ أبو بكر اخلطيب عشرين جزءاً مسعناها، تعرف بفوائد النسيب، وجت

  .مولده يف سنة أربع وعشرين وأربع مئة، وقرأ القرآن على األستاذ أيب علي األهوازي، وغريه

ومسع يف سنة مثان وثالثني، وبعدها من أيب احلسني حممد بن عبد الرمحن بن أيب نصر التميمي، وحممد بن حيىي بن سلوان املازين، 
 بن أيوب الفقيه، والقاضي حممد بن سالمة القضاعي، وكرمية املروزية، وأيب القاسم احلنائي، ووالده ورشأ بن نظيف، وسليم

  .مستحض الدولة، واخلطيب، وعدة

هبة اهللا بن األكفاين، واخلضر بن شبل احلارثي، وعبد الباقي بن حممد التميمي، وأبو املعايل بن صابر، وأبو القاسم بن : حدث عنه
  .لصائن هبة اهللا، وعدةعساكر، وأخوه ا

كان ثقة مكثراً، له أصولٌ خبط الوراقني، وكان متسنناً، وسبب تسننه مؤدبه أبو عمران الصقلي، وإكثاره من مساع : قال ابن عساكر
  .احلديث

أبو :  فقالما مسيته وكنيته؟: مسع منه شيخه عبد العزيز الكتاين، وأكثرت عنه، وقد حكى يل أنين ملا ولدت سأل أيب: إىل أن قال
إنه ما رأى : قال يل أبو القاسم بن أيب العالء: أخذت امسي وكنييت، قال يل أبو القاسم السميساطي، أو قال: القاسم علي، فقال

فجاء كتاب : قال. أحداً امسه علي، وكين أبا القاسم، إال كان طويل العمر، وذكر أنه صلى مرة على جنازة، فكرب عليها أربعاً
  .ال تصل بعدها على جنازة: أبيه يعاتبه يف ذلك، فقال له أبوهصاحب مصر إىل 

  .كان أصحاب مصر رافضةً: قلت

وكانت له جنازة عظيمة، وأوصى أن يصلي عليه مجال اإلسالم أبو احلسن الفقيه، وأن يسنم قربه، وأن ال يتواله أحد من : مث قال
  .ول سنة مثان ومخس مئة، ودفن باملقربة الفخرية عند املصلىالشيعة، وحضرت دفنه، تويف يف الرابع والعشرين من ربيع األ

وفيها مات املعمر الصاحل أبو احلسن علي بن أمحد بن فتحان الشهرزوي البغدادي الذي روى جملساً عن ابن بشران، وله مخس 
ش سبيع بن املسلم الدمشقي املقرئ، ومثانون سنة، واملسند أبو عبد اهللا أمحد بن حممد اخلوالين األندلسي عن تسعني سنة، وأبو الوح

  .وأبو اخلري هبة اهللا بن احلسن األبرقوهي، ومسند مهذان أبو بكر عبد اهللا بن احلسني التويب

    

  محمد بن طاهر

ابن علي بن أمحد اإلمام احلافظ، اجلوال الرحال، ذو التصانيف أبو الفضل بن أيب احلسني بن القيسراين، املقدسي األثري، الظاهري 
  .الصويف

  .ولد ببيت املقدس يف شوال سنة مثان وأربع مئة

ومسع بالقدس ومصر، واحلرمني والشام، واجلزيرة العراقية، وأصبهان واجلبال، وفارس وخراسان، وكتب ما ال يوصف كثرةً خبطه 
  .حترياً منهالسريع، القوي الرفيع، وصنف ومجع، وبرع يف هذا الشأن، وعين به أمت عناية، وغريه أكثر إتقاناً و
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مسع من أيب علي احلسن بن عبد الرمحن الشافعي وطبقته مبكة، ومن سعد الزجناين، وهياج بن عبيد، ومسع باملدينة احلسني بن علي 
الطربي، ومجاعة، ومسع مبصر من أيب احلسن اخللعي، وأيب إسحاق احلبال، وعدة، ومسع ببغداد من أيب حممد الصريفيين، وابن النقور، 

ن البسري، وخلق، وبدمشق من أيب القاسم بن أيب العالء، وعدة، وبأصبهان من حممد بن عبد العزيز، وعبد الوهاب بن أيب وعلي اب
عبد اهللا بن منده، وطبقته، وجبرجان من إمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي، وببيت املقدس من الفقيه نصر، وبنيسابور من الفضل بن 

ن أيب مسعود الفارسي، وعبد الرمحن بن عفيف كالر، وطائفة، ومبرو حممد بن احلسن احملب، وطبقته، وراة من حممد ب
املهربندقشايي، وباإلسكندرية من احلسني بن عبد الرمحن الصفراوي، وبتنيس علي بن احلسني بن احلداد، روى له عن جده عن 

 حممد اليمين صاحب أيب عمر بن مهدي، الوشاء عن عيسى زغبة، وحبلب من احلسن بن مكي، وباجلزيرة من عبد الوهاب بن
وبآمد من قاسم ابن أمحد األصبهاين اخلياط، روى له عن ابن جشنس عن ابن صاعد، وبإستراباذ علي بن عبد امللك احلفصي، 
د وبالبصرة عبد امللك بن شغبة، وبالدينور ابن عباد، وبالري إمساعيل بن علي، وبسرخس حممد بن املظفر، وبشرياز علي بن حمم
الشروطي، وبقزوين حممد بن إبراهيم العجلي، وبالكوفة أبا القاسم حسني بن حممد، وباملوصل هبة اهللا بن أمحد املقرئ، ومبرو 
الروذ، وساوة، والرحبة، واألنبار، واألهواز، ونوقان، ومهذان، وواسط، وأسداباذ، وإسفرايني، وآمل، وبسطام، وخسروجرد، 

  .وطوس

دار، وأبو جعفر بن أيب علي اهلمذاين، وأبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وعبد الوهاب األمناطي، وابن شريويه بن شهر: حدث عنه
  .ناصر، والسلفي، وأبو زرعة طاهر بن حممد، وولده، وحممد بن إمساعيل الطرسوسي، وطائفة سواهم

  .بن طاهرأحفظ من رأيت حممد : مسعت إمساعيل بن حممد احلافظ يقول: قال أبو القاسم بن عساكر

كان ابن طاهر أحد احلفاظ، حسن االعتقاد، مجيل الطريقة، صدوقاً، عاملاً بالصحيح والسقيم، كثري : وقال أبو زكريا حيىي بن منده
  .التصانيف، الزماً لألثر

ر كتبت الصحيحني وسنن أيب داود سبع مرات باألجرة، وكتبت سنن ابن ماجه عش: مسعت حممد بن طاهر يقول: وقال السلفي
  .مرات بالري

ما كان على وجه األرض له نظري، وكان داودي : سألت الفقيه أبا احلسن الكرجي عن ابن طاهر، فقال: قال أبو سعد السمعاين
سعد بن علي الزجناين، : من أفضل من رأيت؟ فقال: كذا اتفق، فسألته: ومل؟ قال: اخترت مذهب داود، قلت: املذهب، قال يل

  .نصاريوعبد اهللا بن حممد األ

بلت الدم يف طلب احلديث مرتني، مرة ببغداد،وأخرى مبكة، كنت : مسعت ابن طاهر يقول: قال أبو مسعود عبد الرحيم احلاجي
أمشي حافياً يف احلر، فلحقين ذلك، وما ركبت دابة قط يف طلب احلديث، وكنت أمحل كتيب على ظهرٍي، وما سألت يف حال 

  .يتالطلب أحداً، كنت أعيش على ما يأ

: كان ميشي دائماً يف اليوم والليلة عشرين فرسخاً، وكان قادراً على ذلك، وقد ذكره الدقاق يف رسالته، فحط عليه، فقال: وقيل

كان صوفياً مالمتياً، سكن الري، مث مهذان، له كتاب صفوة التصوف، وله أدىن معرفة باحلديث يف باب شيوخ البخاري ومسلم 
  .وغريمها

  .ل، أقصر، فابن طاهر أحفظ منك بكثرييا ذا الرج: قلت
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  .وذكر يل عنه اإلباحة: مث قال

مسلم أثري، ومعظم حلرمات الدين، وإن _ واهللا _ ما تعين باإلباحة؟ إن أردت ا اإلباحة املطلقة، فحاشا ابن طاهر، هو : قلت
  .هذه معصية، وقول للظاهرية بإباحتها مرجوحأخطأ أو شذ، وإن عنيت إباحةً خاصةً، كإباحة السماع، وإباحة النظر إىل املرد، ف

  .حممد بن طاهر ال حيتج به، صنف يف جواز النظر إىل املرد، وكان يذهب مذهب اإلباحة: قال ابن ناصر

    

سألت إمساعيل بن حممد احلافظ عن ابن طاهر، فتوقف، مث أساء الثناء عليه، ومسعت أبا القاسم بن عساكر : قال أبو سعيد السمعاين
  .مجع ابن طاهر أطراف الصحيحني وأيب داود، وأيب عيسى، والنسائي، وابن ماجه، فأخطأ يف مواضع خطأً فاحشاً: وليق

  .بالفاء، فكابرين: فقلت_ بالقاف _ وإن جبينه ليتفصد عرقاً : كان حلنةً ويصحف، قرأ مرة: وقال ابن ناصر

كان يقرأ، ويلحن عند شيخ اإلسالم راة، فكان الشيخ حيرك :  الساجيكان فاضالً يعرف، لكنه حلنة، قال يل املؤمتن: وقال السلفي
  .ال حول وال قوة إال باهللا: رأسه، ويقول

ابن طاهر سكن مهذان، وبىن ا داراً، دخل الشام، واحلجاز، ومصر، والعراق وخراسان، : وقال شريويه بن شهردار يف تاريخ مهذان
 وكان ثقةً صدوقاً، حافظاً، عاملاً بالصحيح والسقيم، حسن املعرفة بالرجال واملتون، وكتب عن عامة مشايخ الوقت، وروى عنهم،

كثري التصانيف، جيد اخلط، الزماً لألثر، بعيداً من الفضول والتعصب، خفيف الروح، قوي السري يف السفر، كثري احلج والعمرة، 
  .مات ببغداد منصرفاً من احلج

أخربين أمحد بن حممد بن أمحد البزاز، حدثنا حممد بن طاهر بن علي املقدسي، أخربنا : ذهليقرأت خبط شجاع ال: قال ابن النجار
  .عثمان بن حممد احملمي بنيسابور، فذكر حديثاً

ينبغي : قال عبد اهللا بن حممد األنصاري اهلروي: أنبؤونا عن شهاب احلامتي، أخربنا أبو سعد السمعاين، مسعت من أثق به يقول
أن يكون سريع القراءة، سريع النسخ، سريع املشي، وقد مجع اهللا هذه اخلصال يف هذا الشاب، وأشار إىل ابن لصاحب احلديث 

  .طاهر، وكان بني يديه

كنت باملدينة مع ابن طاهر، فقال ال أعرف أحداً أعلم بنسب هذا السيد صلى : ومسعت أبا جعفر الساوي يقول: وبه قال السمعاين
  .ثاره وأحوالهاهللا عليه وسلم مين، وآ

  .كان ابن طاهر ميشي يف ليلٍة واحدة قريباً من سبعة عشر فرسخاً: ومسعت بعضهم يقول

رحلت من طوس إىل : أنبؤونا عن عبد القادر الرهاوي، مسعت عبد الرحيم بن أيب الوفاء العدل، مسعت ابن طاهر احلافظ يقول
ذاكرين به بعض الرحالة بالليل، فلما أصبحت، سرت إىل أصبهان، أصبهان ألجل حديث أيب زرعة الرازي الذي أخرجه مسلم عنه 

ومل أحلل عين حىت دخلت على الشيخ أيب عمرو، فقرأته عه، عن أبيه، عن القطان، عن أيب زرعة، ودفع إيل ثالثة أرغفٍة 
  .د، فلما عدت، كان قد تويفوكمثراتني، فما كان يل قوت تلك الليلة غريه، مث لزمته إىل أن حصلت ما أريد، مث خرجت إىل بغدا

إن أخاك قد : كنت يوماً أقرأ على أيب إسحاق احلبال جزءاً، فجاءين رجلٌ من أهل بلدي، وأسر إيل كالماً قال فيه: قال ابن طاهر
 وصل من الشام، وذلك بعد دخول الترك بيت املقدس، وقتل الناس ا، فأخذت يف القراءة، فاختلطت علي السطور، ومل ميكين أن

ومل ال : سنني، قال: وكم لك مل تر أخاك؟ قال: ال بد أن ختربين، فأخربته، فقال: خري، قال: ما لك؟ قلت: أقرأ، فقال أبو إسحاق
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  .ما أعظم حرصكم يا أهل احلديث، وقد مت الس، وصلى اهللا على حممد، وانصرف: حىت أمت اجلزء، قال: تذهب إليه؟ قلت

 بن احلداد ونظرائه، فضاق يب، فلم يبق معي غري درهم، وكنت أحتاج إىل حٍرب وكاغد، فترددت وأقمت بتنيس مدةً على أيب حممد
لو كان : يف صرفه يف احلرب أو الكاغد أو اخلبز، ومضى على هذا ثالثة أيام مل أطعم فيها، فلما كان بكرة اليوم الرابع، قلت يف نفسي

الدرهم يف فمي، وخرجت ألشتري خبزاً، فبلعته، ووقع علي الضحك، يل اليوم كاغد، مل ميكين أن أكتب من اجلوع، فجعلت 
خري، فأحل علي، وأبيت أن أخربه، فحلف بالطالق لتصدقين، فأخربته، : ما أضحكك؟ قلت: فلقيين صديق وأنا أضحك، فقال

هو : س، فسأله عين، فقالفأدخلين مرتله، وتكلف أطعمةً، فلما خرجنا لصالة الظهر، اجتمع به بعض وكالء عامل تنيس ابن قادو
إن صاحيب منذ شهر أمر يب أن أوصل إليه كل يوٍم عشرة دراهم قيمتها ربع دينار، وسهوت عنه، فأخذ منه ثالث مئة، : هذا، قال
  .وجاء ا

    

ة اليوم، دخلنا وكنت ببغداد يف سنة سبع وستني وأربع مئة، وتويف القائم بأمر اهللا، وبويع للمقتدي بأمر اهللا، فلما كان عشي: قال
هو أشبه : على أيب إسحاق الشريازي، وسألناه عن البيعة، كيف كانت؟ فحكى لنا ما جرى، ونظر إيل، وأنا يومئذ خمتط، فقال

الناس ذا، وكان مولد املقتدي يف عام مولدي، وأنا أصغر منه بأربعة أشهر، وأول ما مسعت من الفقيه نصر يف سنة ستني وأربع 
  . بغداد سنة سبع، مث رجعت، وأحرمت من بيت املقدس إىل مكةمئة، ورحلت إىل

قد كتب ابن طاهر عن ابن هزار مرد الصريفيين، وبيىب اهلرمثية، وهذه الطبقة، مث كتب عن أصحاب هالل احلفار، مث نزل إىل : قلت
 ومسع ولده أبا زرعة املقدسي أصحاب أيب نعيم، إىل أن كتب عن أصحاب اجلوهري، حبيث إنه كتب عن تلميذه أيب طاهر السلفي،

  .من أيب منصور املقومي، وعبدوس بن عبد اهللا، والدوين، وخلق، وطال عمر أيب زرعة، وروى الكثري وبعد صيته

لو أن حمدثاً من سائر الفرق أراد أن يروي حديثاً واحداً بإسناد إىل رسول اهللا : أنبئت عن أيب جعفر الطرسوسي عن ابن طاهر قال
ليه وسلم يوافقه الكل يف عقده، مل يسلم له ذلك، وأدى إىل انقطاع الزوائد رأساً، فكان اعتمادهم يف العدالة على صحة صلى اهللا ع

  .السماع والثقة من الذي يروى عنه، وأن يكون عاقالً مميزاً

غي األخذ عن معروف بكبرية، العمدة يف ذلك صدق املسلم الراوي، فإن كان ذا بدعٍة أخذ عنه، واإلعراض عنه أوىل، وال ينب: قلت
  .واهللا أعلم

أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه، عن حممد بن إمساعيل الطرسوسي، عن حممد بن طاهر، أخربنا احلسن بن عبد الرمحن مبكة، أخربنا 
ا ابن وهب، أخربين أمحد بن إبراهيم بن فراس، أخربنا حممد بن الربيع اجليزي، أخربنا عبد اهللا بن أيب رومان باإلسكندرية، حدثن

وأخربنا الفضل بن عبد اهللا املفسر، أخربنا أبو احلسني اخلفاف، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا : عيسى ابن يونس قال ابن طاهر
كان : إسحاق احلنظلي، أخربنا عيسى بن يونس، حدثنا حسني املعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أيب اجلوزاء، عن عائشة، قالت

صلى اهللا عليه وسلم يستفتح صالته بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب العاملني، وكان إذا ركع مل يشخص رأسه، ومل رسول اهللا 
يصوبه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع، استوى قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، مل يسجد حىت يستوي جالساً، وكان 

ى، وينصب رجله اليمىن، وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسر
  .خيتم الصالة بالتسليم، وكان يقرأ يف كل ركعتني التحية
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وقرأناه على أمحد بن هبة اهللا، عن القاسم بن أيب سعد، أخربنا وجيه ابن طاهر، أخربنا أبو القاسم القشريي، أخربنا اخلفاف، 
  .فذكره

أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا حممد بن إمساعيل احلنبلي، وأنبأنا أمحد بن أيب : بن طارق، وصاحل الفرضي، قاالأخربنا إسحاق 
اخلري، عن حممد هذا، أخربنا حممد بن طاهر احلافظ سنة ست ومخس مئة، أخربنا قاسم بن أمحد بآمد، حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد 

قال : لعدوي، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا نافع أبو هرمز، عن أنس بن مالك، قالبن حممد بن جشنس، حدثنا احلسن بن علي ا
  ".عليكم بركعيت الفجر، فإن فيهما الرغائب: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  : أنشدنا والدي لنفسه: قال أبو زرعة

 والمقلتين وبخده  من يدل بقده يا

 شبه الٍم فوق عيني رب  ويصول بالصدغ المعق

 الفالة صريع بين وسط  رحم فديتك مدنفاًا

  من تحت قوس الحاجبين  أسهمك التي قتلته

 من أهوى وبيني وبين  ما بين الفراق اهللا

  : وله

 والنار حشو فؤادي فأجبته  أضحى العذول يلومني في حبهم

 كيف تفتت األكباد لعرفت  يا عاذلي لو بت محترق الحشا

 كانا على ميعاد فكأنما  رىصد الحبيب وغاب عن عيني الك

  : وله

 يميس محفوفاً بأترابه  ساروا بها كالبدر في هودٍج

  خوفاً من الواشي وأصحابه  فاستعبرت تبكي فعاتبتها

 لن يبقى على ما به بعدك  ال تبكي على هالٍك فقلت

 بد أن يدخل من بابه ال  للموت أبواب وكل الورى

 ت من فرقة أحبابهما من  الموت بأهل الهوى وأحسن

    

مات ابن طاهر عند قدومه من احلج يف يوم اجلمعة لليلتني بقيتا من شهر روى : أنبأنا ذاكر، عن شجاع الذهلي قال: ابن النجار
وقرأت يف كتاب عبد اهللا بن أيب بكر بن اخلاضبة أنه تويف يف ضحى يوم اخلميس، العشرين من : عنه، سنة سبع ومخس مئة، قال

له حجات كثرية على قدميه، وكان له معرفة بعلم التصوف بأنواعه، متفنناً فيه، ظريفاً مطبوعاً، له تصانيف حسنة مفيدة الشهر، و
  .يف علم احلديث، رمحه اهللا
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  تاج اإلسالم

، اخلراساين العالمة احلافظ األوحد، أبو بكر حممد بن اإلمام الكبري أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي السمعاين
  .املروزي، والد سيد احلفاظ أيب سعد

  .مولده يف سنة سبع وستني وأربع مئة

ومسع من أيب اخلري حممد بن أيب عمران الصفار صحيح البخاري حضوراً، ومسع من أبيه وأيب القاسم الزاهري، وعبد اهللا بن أمحد 
 من علي بن أمحد بن األخرم، ونصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، وعبد الطاهري، وأيب الفتح عبيد اهللا اهلامشي، وارحتل، فسمع بنيسابور

الواحد بن أيب القاسم القشريي، وطائفة، ودخل بغداد سنة سبع وتسعني، فسمع من ثابت بن بندار، وحممد بن عبد السالم 
ية، وقرأ تاريخ اخلطيب على أيب حممد األنصاري، وعدة، وبالكوفة من أيب البقاء احلبال، ومبكة، واملدينة، ووعظ ببغداد مدةً بالنظام

  .بن اآلبنوسي، ومسع مذان من أيب غالب العدل، وبأصبهان من أيب بكر حفيد ابن مردويه، وأيب الفتح احلداد

مث ارحتل سنة تسع ومخس مئة يب وبأخي، فأمسعنا من الشريوي، وغريه، وأملى مئةً وأربعني جملساً جبامع مرو، كل من : قال ولده
 اعترف له أنه مل يسبق إىل مثلها، وكان يروي يف الوعظ األحاديث بأسانيده، وقد طلب مرةً للذين يقرؤون يف جملسه، فجاءه رآها،

  .هلم ألف دينار من أهل الس

حدث عنه السلفي، وأبو الفتوح الطائي، وأبو طاهر السنجي، . تويف يف صفر سنة عشر ومخس مئة عن ثالث وأربعني سنة
  .وآخرون

  ن اللبانةاب

شاعر األندلس، أبو بكر حممد بن عيسى بن حممد اللخمي الداين، صاحب الديوان، والتصانيف األدبية، مدح امللك ابن عباد، وان 
  .صمادح، وكان حمتشماً، كبري القدر

  .تويف مبيورقة سنة سبع ومخس مئة

  محمود بن الفضل

  .ببغداد، أبو نصر األصبهاين الصباغابن حممود بن عبد الواحد، اإلمام احلافظ، مفيد الطلبة 

مسع عبد الرمحن بن منده، وأخاه عبد الوهاب ابين أيب عبد اهللا بن منده، وأبا الفضل البزاين، وأبا بكر بن ماجه، وعائشة بنت 
، وعلي بن احلسني الوركانية، وببغداد رزق اهللا التميمي، وطراداً الزينيب، وخلقاً كثرياً، حىت إنه كتب عن أصحاب الصريفيين

  .البسري

  .ابن ناصر، وأبو الفتح حممد بن علي بن عبد السالم، واملبارك بن كامل، والسلفي، وآخرون: روى عنه

قدم علينا مهذان سنة اثنتني ومخس مئة، وكان حافظاً ثقة، حيسن هذا الشأن، حسن السرية، عارفاً باألمساء : قال شريويه الديلمي
  .والنسب، مفيداً لطلبة العلم

واهللا إذا رأيت : كان رفيقنا حممود بن الفضل يطلب احلديث، ويكتب العايل والنازل، فعاتبته يف كتبه النازل، فقال: وقال السلفي
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  .غفر يل ذا، وأخرج من كمه جزءاً: ما فعل اهللا بك؟ قال: فرأيته بعد موته، فقلت: مساع هؤالء ال أقدر أن أتركه، قال

  .األوىل سنة اثنتني عشرة ومخس مئة، من أبناء الستنيمات ببغداد يف مجادى : قلت

  ظريف بن محمد

  .ابن عبد العزيز بن أمحد بن شاذان، العامل الرحال، أبو احلسن احلريي، النيسابوري

 مسع أباه، وأبا حفص بن مسرور، وأبا عثمان الصابوين، وأبا عامر احلسن بن حممد، وأبا مسعود أمحد بن حممد البجلي، وأبا سعد

  .الطبيب

أبو شجاع البسطامي، وأبو املعمر األزجي، وأبو طاهر السلفي، وشهدة الكاتبة، وعبد املنعم بن الفراوي، وأبو احلسن : حدث عنه
  .قدم بغداد للحج، وحدث. بن اخلل، وآخرون

  .كان ثقةً، مأموناً، حسن السرية، مجيل الطريقة، من أوالد احملدثني: قال السمعاين

  .ثقةٌ أمني، عنده مساع اإلكليل للحاكم، واملستدرك: روقال عبد الغاف

  .تويف يف ذي القعدة سنة سبع عشرة ومخس مئة بنيسابور، وله مثان ومثانون سنة

  ابن سكرة

  .اإلمام العالمة احلافظ القاضي أبو علي احلسني بن حممد بن فرية بن حيون بن سكرة الصديف األندلسي السرقسطي

    

لباجي، وحممد بن سعدون القروي، وحج يف سنة إحدى ومثانني، ودخل على أيب إسحاق احلبال، وهو ممنوع روى عن أيب الوليد ا
  .من التحديث كما مر

ومسع بالبصرة من عبد امللك أيب شغبة، وجعفر بن حممد العباداين، وباألنبار من خطيبها أيب احلسن، وببغداد من علي بن قريش، 
 بن عبد السالم بن أمحولة، ومحل التعليقة عن أيب بكر الشاشي، وأخذ بدمشق عن الفقيه نصر، وعاصم األديب، وبواسط من حممد

ورجع بعلٍم جم، وبرع يف احلديث متناً وإسناداً مع حسن اخلط والضبط، وحسن التأليف، والفقه واألدب مع الدين واخلري 
  .والتواضع

  .هو أجل من كتب إيل باإلجازة: قال ابن بشكوال

  .وأكره على القضاء، فوليه مبرسية، مث اختفى حىت أعفي. القاضي عياض مشيخةً، وأكثر عنهوخرج له 

وتال بالروايات عن ابن خريون، ورزق اهللا، كتب عنه شيخه الفقيه نصر ثالثة أحاديث، وروى عنه ابن صابر، والقاضي حممد بن 
  . ابن دهلاث العذريحيىي الزكوي، والقاضي عياض، فروى عنه صحيح مسلم، أخربنا به أمحد

استشهد أبو علي يف ملحمة قتندة يف روى عنه سنة أربع عشرة ومخس مئة، وهو من أبناء الستني، وكانت معيشته من بضاعة له مع 
  .ثقات إخوانه، وخلف كتباً نفيسة، وأصوالً تدل على حفظه وبراعته

لده يف حنو سنة أربع ومخسني وأربع مئة، وكان ذا ديٍن وتال أيضاً على احلسن بن حممد بن مبشر صاحب أيب عمرو الداين، ومو
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وورع وصون، وإكباٍب على العلم، ويد طوىل يف الفقه، الزم أبا بكر الشاشي مخس سنني حىت علق عند تعليقته الكربى يف مسائل 
 وملا عزل نفسه من القضاء، اخلالف، مث استوطن مرسية، وتصدر لنشر الكتاب والسنة، وتنافس األئمة يف اإلكثار عنه، وبعد صيته،

وردت كتب السلطان علي بن يوسف بن تاشفني برجوعه إىل القضاء، وهو يأىب، وبقي ذلك أشهراً حىت كتب الطالب والرحالون 
، كتاباً يشكون فيه إىل أمري املؤمنني بن تاشفني حاهلم ونفاذ نفقام، وانقطاع أمواهلم، فسعى له قاضي اجلماعة عند أمري املؤمنني

  .وبني له وجه عذره، فسكت عنه

خذ الصحيح، فاذكر أي مٍنت شئت : لقد حدثين الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر أن أبا علي احلافظ قال له: قال القاضي عياض
  .منه، أذكر لك سنده، أو أي سنٍد، أذكر لك متنه

  النهاوندي

الشافعي، قاضي _ من قرى ديار بكر : وأيدبن_ اوندي، مث األيدبين القاضي اإلمام، أبو عبد اهللا احلسني بن نصر بن املرهف النه
  .اوند مدة طويلة

مسع من أيب طاهر حممد بن هبة اهللا املوصلي بآمد، مث قدم بغداد، وبرع يف الفقه على أيب إسحاق الشريازي، وأحكم األصول، ومسع 
  .من أيب حممد اجلوهري، والقاضي أيب يعلى، وأيب بكر اخلطيب

  .احلسني بن خسرو، وأبو طاهر السلفي، وأمحد بن عبد الغين الباجسرائي، وغريهم:  عنهحدث

إنه ولد سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة، وكان من كبار أصحاب أيب إسحاق، وويل قضاء اوند مدةً مديدةً، : قال يل: قال السلفي
  .ومل يكن يقيم ا

  .يف حمرم سنة تسع ومخس مئةمات بنهاوند : وقال املبارك بن كامل اخلفاف

  ابن مرزوق

  .احلافظ املفيد الرحال، أبو اخلري عبد اهللا بن مرزوق األصم اهلروي، موىل شيخ اإلسالم

  .مسع أبا عمر املليحي، وأمحد بن أيب نصر الكوفاين، وأبا القاسم ابن البسري، وعبد الرمحن بن منده، وطبقتهم، فأوعى

  . موسى املديين، ومجاعةأخذ عنه هبة اهللا السقطي، وأبو

  .هو حافظ متقن: قال إمساعيل التيمي

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة عن ست وستني سنة: قلت

  ابن بدران

 ،صاحل، دين الشيخ اإلمام، املقرئ املسند، أبو بكر أمحد بن علي بن بدران بن علي احللواين البغدادي املقرئ، عرف خبالوه، شيخ
  .اءات، عايل الروايةعارف بالقر

تال عليه مجاعة، منهم أبو الكرم الشهرزوري، وقد مسع من أيب . تال بالسبع على أيب علي احلسن بن غالب، وعلي بن فارس اخلياط
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الطيب الطربي، والقاضي أيب احلسن املاوردي، وحممد بن علي بن شبانة الدينوري، وأيب حممد اجلوهري، وانتقى عليه احلافظ أبو 
  .اهللا احلميديعبد 

وحدث عنه إمساعيل بن السمرقندي، وابن ناصر، والسلفي، وأبو طالب بن خضري، وخطيب املوصل أبو الفضل، وعبد املنعم بن 
  .كليب، وآخرون

  .شيخ صاحل ضعيف، ال حيتج حبديثه، مل تكن له معرفة باحلديث: قال ابن ناصر

  .ولد يف حدود سنة عشرين وأربع مئة

  .ن ثقة زاهداًكا: وقال السلفي

    

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع ومخس مئة، وأوصى بأن يدفن إىل جانب إبراهيم احلريب: قال ابن ناصر

  .وممن تال عليه أبو حممد سبط اخلياط، وعبد الوهاب بن حممد الصابوين: قلت

  .تلوت عليه بكتاب اجلامع أليب احلسن اخلياط، وتال به على املصنف: قال أبو حممد

  بن ملةا

الشيخ العامل، احملدث الواعظ، أبو عثمان إمساعيل بن حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن أيب سعيد بن ملة األصبهاين احملتسب 
  .صاحب تلك االس املشهورة

اسم عبد مسع أبا بكر بن ريذه صاحب الطرباين، وأبا طاهر بن عبد الرحيم، وأبا منصور عبد الرزاق بن أمحد اخلطيب، وأبا الق
  .العزيز بن أمحد، وعلي بن شجاع املصقلي، وأبا العباس أمحد بن حممد بن النعمان، وأملى ببغداد

  .ابن ناصر، وظاعن بن حممد الزبريي اخلياط، وأبو طاهر السلفي، وقوم، آخرهم عبد املنعم بن كليب: حدث عنه

  .وضع حديثاً وأماله، وكان خيلط: قال ابن ناصر

  .ته عن ابن ريذه حضور، فإن مولده فيما ذكر سنة ست وثالثني يف رجبها، ومات ابن ريذه سنة أربعنيمث إن رواي: قلت

  .كان ابن ملة من األئمة املرضيني، يرجع يف كل فن من العلم إىل حظ وافر: وقال أبو نصر اليوناريت يف معجمه

القاسم عبد الرمحن بن الذكواين، وكان أبوه يروي عن أيب هو من املكثرين، يروي عن عبد العزيز بن فادويه، وأيب : وقال السلفي
  .حممد بن البيع صاحب احملاملي

  .مات أبو عثمان يف ثاين روى عنه سنة تسع ومخس مئة بأصبهان

  أحمديل

 صاحب مراغة، أحد األبطال، كان إقطاعه يغل يف السنة أربع مئة ألف دينار، وعسكره مخسة آالف فارس، كان يف جملس السلطان

حممد ابن ملكشاه، فأتاه مسكني، فتضرع إليه يف قصة يقدمها، فيضربه بسكني، فربك أمحديل فوقه، فوثب باطين آخر فوق أمحديل، 
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فجرحه، فأضرما السيوف، فوثب ثالث، وضرب أمحديل أثخنه، وذلك يف أول سنة عشر وأربع مئة، وكان أمحديل إىل جانب 
  . خدمة حممدأمري دمشق طغتكني قد قدما بغداد إىل

  أبو العز

حممد بن املختار بن حممد بن عبد الواحد بن عبد اهللا بن املؤيد باهللا اهلامشي العباسي البغدادي، والد املعمر أيب متام أمحد بن حممد، 
  .ويعرف بابن اخلص

  .كان ثقةً صاحلاً ديناً، جليالً حمترماً، من أهل احلرم الطاهري

  .ي األزجي، وأيب احلسن القزويين، وأيب إسحاق الربمكي، وأيب علي بن املذهبمسع الكثري من عبد العزيز بن عل

  .روى عنه أبو علي الرحيب، وأمحد بن السدنك، وأبو طاهر السلفي، ونصر اهللا القزاز، وعبد املنعم بن كليب وآخرون

  .تويف يف يوم عاشوراء من سنة مثان ومخس مئة، وعاش مثانني عاماً

  ابن المطلب

  .لكبري، أبو املعايل هبة اهللا بن حممد بن علي بن املطلب الكرماين، الفقيه الشافعيالوزير ا

  .كان من كبار األعيان، رأساً يف حساب الديوان، ساد وعظم، ووزر للمستظهر باهللا سنتني ونصفاً، مث عزل

وفضيلة وذكاء، صرف يف سنة اثنتني روى عن عبد الصمد بن املأمون وطبقته، وكان ذا معروف وبر، يلقب مبجري الدين، له خربة 
  .ومخس مئة، ولزم بيته إىل أن تويف سنة تسع ومخس مئة

  الباقرحي

الشيخ اجلليل املسند، أبو علي احلسن بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن خملد الباقرحي، مث البغدادي، رجل مستور، من بيت 
  .الرواية، مسع الكثري

  .مولده سنة سبع وثالثني وأربع مئة

مسع أبا احلسن بن القزويين، وأبا بكر بن بشران، وأبا الفتح شيطا، وأبا طاهر حممد بن علي بن العالف، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا 
  .القاسم التنوخي

  .السلفي، ومجاعة، وآخر من روى عنه ابن كامل، وممن روى عنه أبو نصر عبد الرحيم اليوسفي: حدث عنه

  .ومخس مئةمات يف رجب سنة سعيد عشرة 

وفيها مات صاحب ماردين، وأبو ملوكها جنم الدين أيل غازي بن أرتق التركماين، وحميي السنة أبو حممد البغوي، واحلافظ أبو 
حممد عبد اهللا ابن أمحد بن السمرقندي أخو إمساعيل، وشيخ القراء أبو القاسم عبد الرمحن ابن بن بكر بن الفحام الصقلي مصنف 

ملقامات أبو حممد القاسم بن علي احلريري البصري، وأبو عدنان حممد بن أمحد بن املطهر بن أيب نزار الربعي التجريد، وصاحب ا
  .األصبهاين، واحلافظ حممد بن عبد الواحد الدقاق، وأبو نصر حممد بن هبة اهللا بن مميل الشريازي معيد النظامية
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  الشقاق

  .بن الشقاق الفرضي، لشق قرون القسيالعالمة أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد البغدادي 

    

  .أخذ الفرائض واحلساب عن اخلربي، وعبد امللك اهلمداين، وبقي بال نظري، وصنف التصانيف

  .كان آية من آيات الزمان يف الفرائض واحلساب، يقرئ ذلك: قال السلفي

  .ملوصلوحدث عن أيب احلسني بن املهتدي باهللا، ومسع منه ابن ناصر، والسلفي، وخطيب ا

  .مات يف آخر سنة إحدى عشرة ومخس مئة، وله نيف وسبعون سنة، رمحه اهللا

  أبو طالب اليوسفي

  .الشيخ األمني، الثقة العامل املسند، أبو طالب عبد القادر بن حممد ابن عبد القادر بن حممد بن يوسف البغدادي اليوسفي ابن أيب بكر

  .ولد سنة نيف وثالثني وأربع مئة

فات الكبار من أيب علي بن املذهب، وأيب إسحاق الربمكي، وأيب بكر بن بشران، وأيب حممد اجلوهري، وعدة، وتفرد يف ومسع املصن
  .وقته

حدث عنه السلفي، وأبو العالء العطار، وهبة اهللا الصائن، وأبو بكر ابن النقور، والشيخ عبد القادر، وعبد احلق اليوسفي، وأبو 
  . بن بوش، وعدد كثريمنصور بن أمحد الدقاق، وحيىي

  .شيخ صاحل ثقة دين، متحر يف الرواية، كثري السماع، انتشرت عنه الرواية يف البلدان، ومحل عنه الكثري: قال السمعاين

ترىب أبو طالب على طريقة والده يف االحتياط التام يف الدين يف التدين من غري تكلف، وكان كامل الفضل، حسن : وقال السلفي
  .ةً متحرياً، إىل غايٍة ما عليها مزيد، قل من رأيت مثله، وكان أبوه أبو بكر أزهد خلق اهللاجلملة، ثق

  .تويف أبو طالب يف آخر يوم اجلمعة ثامن عشر ذي احلجة، سنة ست عشرة ومخس مئة: قال حممد بن عطاف

  ابن الفحام

قرشي الصقلي املقرئ النحوي ابن الفحام، نزيل اإلمام شيخ القراء، أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر عتيق بن خلف ال
  .اإلسكندرية، ومؤلف التجريد يف القراءات

تال بالسبع على أيب العباس بن نفيس، وأيب احلسني نصر بن عبد العزيز الفارسي، وعبد الباقي بن فارس، وإبراهيم بن إمساعيل 
ه أبو العباس بن احلطية، وابن سعدون القرطيب، وعبد الرمحن بن تال علي. املالكي مبصر، وطال عمره، وتفرد، وتزاحم عليه القراء

  .خلف اهللا، وعدة

  .وتلوت كتاب اهللا من طريقه بعلو وبغري علو

  .أخذ النحو عن ابن بابشاذ، وعمل شرحاً ملقدمته

املغرب، وروى عنه السلفي، ما رأيت أحداً أعلم بالقراءات من ابن الفحام، ال باملشرق وال ب: قال سليمان بن عبد العزيز األندلسي
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  .وأبو حممد العثماين، وغريمها، وثقه السلفي وابن املفضل

ولد سنة اثنتني أو مخس وأربع مئة، وهو يشك، وتويف يف ذي القعدة سنة ست عشرة ومخس مئة بالثغر، وله نيف وتسعون سنة، 
هو من خيار القراء، رحل سنة مثان وثالثني، : فقالوقد ذكره السلفي، . وآخر أصحابه يف الدنيا باإلجازة أبو طاهر اخلشوعي

كان حيفظ : فأدرك ابن هشيم، وابن نفيس، علقت عنه فوائد، وكان حافظاً للقراءات صدوقاً، متقناً، عاملاً، كبري السن، وقيل
  .القراءات كالفاحتة

  عيسى بن شعيب

  .لسجزي الصويف، نزيل هراة، ووالد الشيخ أيب الوقتابن إبراهيم، احملدث العامل الزاهد، شيخ املعمرين، أبو عبد اهللا ا

مولده بسجستان يف سنة عشر وأربع مئة، فسمع من علي بن بشرى الليثي احلافظ مجلةً، ومسع راة من عبد الوهاب بن حممد 
ة، فسمعا الصحيح من اخلطايب، وبغزنة من اخلليل بن أيب يعلى، وطائفة، ومحل ابنه عبد األول على ظهره من هراة إىل بوشنج مرحل

  .مجال اإلسالم الداوودي

وتويف مبالني من هراة يف : هو صحيح صاحل، حريص على السماع، أجاز يل مروياته، مث ذكر مولده، قال: قال أبو سعد السمعاين
  .ثاين عشر شوال سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، وله مئة وسنتان

عباس أمحد بن املقتدي باهللا عبد اهللا بن حممد بن القائم العباسي، وله اثنتان وأربعون وفيها مات أمري املؤمنني املستظهر باهللا أبو ال
سنة، وكانت دولته مخساً وعشرين سنة، ومفيت خبارى مشس األئمة اجلابري، ونور اهلدى احلسني بن حممد الزينيب، والعالمة أبو 

احلرمني، واملعمر بن العالء عبيد بن حممد القشريي، وشيخ القاسم سلمان بن ناصر األنصاري النيسابوري األصويل صاحب إمام 
الكالم أبو عبد اهللا حممد بن عتيق ابن أيب كدية القريواين الشعري ببغداد عن سن عالية، واحلافظ حممود ابن نصر األصبهاين الصباغ 

  .ببغداد

  أبو الفتح الهروي

  .محد بن إبراهيم احلنفي اهلروياإلمام القدوة الزاهد، العابد املعمر، أبو الفتح نصر بن أ

    

مسع من جده ألمه أيب املظفر منصور بن إمساعيل اهلروي، الراوي عن أيب الفضل بن مخريويه، ومسع من أيب يعقوب القراب احلافظ، 
ببلده وأيب احلسن الدباس ومجاعة، وخرج له شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري فوائد يف ثالث جملدات، وكان أسند من بقي 

تويف سنة عشر ومخس مئة، ال بل تويف يف سابع شعبان سنة . حدث عنه مجاعة راة ومرو وبوشنج من مشايخ السمعاين. وأزهدهم
  .إحدى عشرة ومخس مئة

  .هو نصر بن أمحد بن إبراهيم بن أسد بن أمحد، من ولد حنيفة بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: قال السمعاين

 أهل العلم والسداد والصالح، أفىن عمره يف كتابة العلم، وتفرد بالرواية الكثرية، مسع أباه، وجده، وجده ألمه، وأبا وهو من: قال
عثمان سعيد بن العباس القرشي، وإسحاق بن أيب إسحاق القراب، وعبد الوهاب ابن حممد بن عيسى، وحممد بن الفضيل، ومولده 
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  .سنة تسع عشرة وأربع مئة

  .نتني وتسعني سنةعاش اث: قلت

  أبو يعلى بن الهبارية

 الشريف، كبري الشعراء، حممد بن صاحل بن محزة العباسي، من ذرية ويل العهد عيسى بن موسى، ولقبه نظام الدين البغدادي، رأس
  .يف اهلجو واخلالعة، وشعره فائق، خدم نظام امللك، وسعد به، وقد نظم كتاب كليلة ودمنة جوده وحرره

  .بكرمان سنة أربع ومخس مئةمات : قلت

  الشاشي

اإلمام العالمة، شيخ الشافعية، فقيه العصر، فخر اإلسالم، أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر الشاشي التركي، مصنف 
  .املستظهري يف املذهب، وغري ذلك

طوسي، واإلمام حممد بن بيان الكازروين، مث مولده مبيافارقني يف سنة تسع وعشرين وأربع مئة، وتفقه ا على قاضيها أيب منصور ال
  .قدم بغداد، والزم أبا إسحاق، وصار معيده، وقرأ كتاب الشامل على مؤلفه

  .وروى عن الكازروين شيخه، وعن ثابت بن أيب القاسم اخلياط، وأيب بكر اخلطيب، وهياج بن عبيد ااور، وعدة

وكتاب احللية فيه اختالف العلماء، وهو الكتاب امللقب . داد، وصنفوانتهت إليه رياسة املذهب، وخترج به األصحاب ببغ
باملستظهري، ألنه صنفه للخليفة املستظهر باهللا، وويل تدريس النظامية بعد الغزايل، وصرف، مث وليها بعد إلكيا اهلراسي سنة أربع 

  .ومخس مئة، ودرس أيضاً مبدرسة تاج امللك وزير السلطان ملكشاه

  .ملعمر األزجي، وعلي بن أمحد اليزدي، وأبو بكر ابن النقور، وأبو طاهر السلفي، وفخر النساء شهدةأبو ا: حدث عنه

  .وقع يل من حديثه. دفن معه: مات يف شوال سنة سبع ومخس مئة، ودفن إىل جنب شيخه أيب إسحاق الشريازي، وقيل

  .ن يسمى اجلنيد لدينه وورعه وزهده، رمحه اهللاكان أبو بكر الشاشي يتفقه معنا، وكا: قال أبو القاسم يوسف الزجناين

  ابن منده

الشيخ اإلمام، احلافظ احملدث، أبو زكريا حيىي بن أيب عمرو عبد الوهاب بن احلافظ الكبري أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن احلافظ 
  .حممد بن حيىي بن منده العبدي األصبهاين

  .ولد يف شوال سنة أربع وثالثني وأربع مئة

وطلب هذا الشأن، . ر به والده، فسمعه الكثري من أيب بكر بن ريذه، وأيب طاهر بن عبد الرحيم، وأمحد بن حممد الفضاضوبكّ
فسمع من أمحد بن حممود الثقفي، وحممد بن علي اجلصاص، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وأيب الفضل عبد الرمحن بن أمحد 

ق كثري، وأكثر عن أبيه، وعمه أيب القاسم، وأجاز له من بغداد أبو طالب بن غيالن، الرازي، وأيب بكر البيهقي احلافظ، وخل
  .وطائفة، وأملى، وصنف، ومجع
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عبد الوهاب األمناطي، وابن ناصر، وعلي بن أيب تراب، وأبو طاهر السلفي، وعبد احلق اليوسفي، وأبو حممد بن اخلشاب : روى عنه
  .أبو موسى املديين، وخلقالنحوي، وحممد بن إمساعيل الطرسوسي، و

شيخ جليل القدر، وافر الفضل، واسع الرواية، ثقة حافظ، مكثر صدوق، كثري التصانيف، حسن السرية، بعيد من : قال السمعاين
وسألت إمساعيل احلافظ عنه، فأثىن عليه، ووصفه باحلفظ واملعرفة والدراية، ومسعت حممد . التكلف، أوحد بيته يف عصره، أجاز يل

  .بني بين منده بدئ بيحىي، وختم بيحىي: ن أيب نصر اللفتواين احلافظ يقولب

  .مات يف ذي احلجة سنة إحدى عشرة ومخس مئة

  المستظهر باهللا

در اإلمام، أمري املؤمنني، أبو العباس أمحد بن املقتدي بأمر اهللا أيب القاسم عبد اهللا بن الذخرية حممد بن القائم بأمر اهللا عبد اهللا بن القا
  .اهلامشي العباسي البغدادي

    

مولده يف شوال سنة سبعني وأربع مئة، واستخلف عند وفاة أبيه يف تاسع عشر احملرم، وله ست عشرة سنة وثالثة أشهر، وذلك يف 
  .سبع ومثانني

علو اهلمة، وحسن السرية، كان موصوفاً بالسخاء واجلود، وحمبة العلماء وأهل الدين، مع الفضل والنبل والبالغة، و: قال ابن النجار
  .وكان رضي األفعال، سديد األقوال

وحكى أبو طالب بن عبد السميع عن أبيه أن املستظهر باهللا طلب من يصلي به، ويلقن أوالده، وأن يكون ضريراً، فوقع اختياره 
 حىت إنه من كثرة إعجابه به كان على القاضي أيب احلسن املبارك بن حممد بن الدواس مقرئ واسط قبل القالنسي، فكان مكرماً له،
زدنا من التالوة، فتال آيتني آيتني، : أول رمضان قد شرع يف التراويح، فقرأ يف الركعتني األوليني آيةً آيةً، فلما سلم، قال له املستظهر

ادع ألمري املؤمنني، فإنه : دمزدنا، فلم يزل حىت كان يقوم كل ليلٍة جبزء، وإنه ليلةً عطش، فناوله اخلليفة الكوز، فقال خا: فقال له
  .جزى العمى عين خرياً، مث ض إىل الصالة، ومل يزد على ذلك: شرفك مبناولته إياك، فقال

، روايةً رويناها عن "إن ابنك سرق: "صليت باملستظهر يف رمضان، فقرأت: قال يل أبو اخلطاب ابن اجلراح: وقال السلفي
  .سنة، فيه ترتيه أوالد األنبياء عن الكذبهذه قراءة ح: الكسائي، فلما سلمت، قال

حدثين حممد بن شاتيل املقرئ، حدثين : قال ابن اجلوزي! ؟"وجاؤوا على قميصه بدٍم كذٍب"، "فأكله الذئب: "كيف بقوهلم: قلت
بسم اهللا، : عة، فقالكنت ليلة جالساً يف بييت، وقد نام الناس، فدق الباب، فإذا بفراٍش وخادٍم معه مش: أبو سعد بن أيب عمامة قال

فأدخلت على املستظهر، وعليه أثر غم، فأخذت يف احلكايات واملواعظ وتصغري الدنيا، وهو ال يتغري، وأخذت يف حكايات الكرام 
: ال، قلت: وال تكتمين؟ قال: قل، قلت: يا أمري املؤمنني، يل مسألة، قال: هذا ال ينام، وال يدعين أنام، فقلت: وغري ذلك، فقلت

هللا حل عليك نقدةٌ للبائع، أو انكسر زورقك، أو وقعوا على قافلٍة لك، وضاق وقتك؟ عندي طبق خالٍف أنا أقرضه لك، وتبقى با
قم، فعل اهللا بك : بارزياً يف الدروب وما خيلي اهللا من رزق، فهذا هم عظيم، وقد مرستين الليلة، فضحك حىت استلقى، وقال

  . وختت وثيابوصنع، فقمت، وتبعين اخلادم بدنانري
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  .إن ابن مقلد العواد عىن املستظهر، فسره، فأعطاه مئيت دينار، وقطعة كافور زنة ثالثة أرطال مقمعة بذهب: قيل

  .خري ذخائر املرء لدنياه ذكر مجيلٌ، وآلخرته ثواب جزيل: كان من ألفاظ املستظهر: قال أبو طالب بن عبد السميع

  .شح املرء بفلسه من دناءة نفسه

  .رب على الشدائد ينتج الفوائدالص

  .أدب السائل أنفع من الوسائل

  .وله نظم حسن. بضاعة العاقل ال ختسر، ورحبها يظهر يف احملشر

تويف املستظهر باهللا سحر ليلة اخلميس سادس عشرين ربيع اآلخر، سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، : قال حممد بن عبد امللك اهلمذاين
راقي ظهر به، وبلغ إحدى وأربعني سنة وستة أيام، وكان لني اجلانب، كرمي اخلالئق، مشكور ومرض ثالثة عشر يوماً من ت

  .املساعي، إذا سئل مكرمةً، أجاب إليها، وإذا ذكر مبثوبٍة تشوف حنوها

  : إنه أنشد قبل موته بقليل، وبكى: وقيل

  وكذاك عمر كواكب األسحار  كوكباً ما كان أقصر عمره يا

 جهز السلطان بركياروق بن ملكشاه جيشاً مع قسيم الدولة جد نور الدين وبوزبان، فالتقاهم تاج الدولة تتش ويف أول خالفته،
بظاهر حلب، فأسر قسيم الدولة، وذحبه تتش، وأخذ حلب بعد حصار، وذبح بوزبان، وسجن كربوقا، وسار، فتملك اجلزيرة، مث 

 بركياروق، فازم، وراحت خزائنه، وذهب إىل أصبهان، ففتحوا له خالط، مث أذربيجان كلها، واستفحل أمره، وكبس عسكره
خديعةً، فأمسكوه، فمات أخوه صاحب أصبهان حممود، وله سبع سنني باجلدري، فملكوا بركياروق ووزر له املؤيد بن نظام 

ذي ب الوفد، مث التقى امللك، ومجع وحشد، ومات صاحب مصر املستنصر، وأمري اجليوش بدر، ووايل مكة حممد بن أيب هاشم ال
بركياروق وعمه تتش، فقتل يف املعركة تتش، ومتلك بعده دمشق ابنه دقاق مشس امللوك، وقتل صاحب مسرقند أمحد خان، وكان قد 

  .حسنوا له اإلباحة، وتزندق، فقبض عليه األمراء، وشهدوا عليه، فأفىت العلماء بقتله، وملكوا ابن عمه

رغون أخو السلطان ملكشاه، وكان ظلوماً جباراً، قتله مملوك له، وكان حاكماً على نيسابور، وبلخ وقتل سنة تسعني صاحب مرو أ
  .أيضاً، مترد وخرب أسوار بالده

    

  .وعصى نائب العبيدية بصور، فجاء عسكر، وحاصروها وافتتحوها، وقتلوا ا خلقاً، منهم نائبها

غهم قتل أرغون، فلحقهم السلطان، فتملك مجيع خراسان، وخطب له وجهز السلطان بركياروق جيشاً مع أخيه سنجر، فبل
بسمرقند، ودانت له األمم، فاستناب أخوه سنجر خبراسان، وكان حدثاً، وأمر بركياروق على خوارزم حممد بن نوشتكني موىل 

  .الء الدينالسلجوقية، وكان فاضالً أديباً عادالً، مث قام بعده ولده خوارزم شاه أتسز والد خوارزم شاه ع

ويف سنة تسع كان أول ظهور الفرنج بالشام قدموا يف حبر قسطنطينية يف مجع كثري، وانزعجت امللوك، وعم اخلطب، ال سيما ابن 
  .قتلمش صاحب الروم، فالتقاهم، فطحنوه

يقية، ومجع ملهم بغدوين ، فأخذوا طليطلة وغريها، مث صقلية، وأخذوا بعض إفر478ابتداء دولتهم يف سنة : وأما ابن األثري، فقال
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  .األوىل فتح القدس، فقصدوا الشام: أنا واصل إليك لنفتح إفريقية، فبعث يقول: مجعاً، وبعث يقول لرجال صاحب صقلية

إن صاحب مصر ملا رأى قوة آل سلجوق واستيالئهم على املمالك، كاتب الفرنج، فمروا بسيس، ونازلوا أنطاكية، فخاف : وقيل
، فأخرج النصارى إىل اخلندق وحبسهم به، فدام حصارها تسعة أشهر، وفين الفرنج قتالً وموتاً، مث أم عاملوا صاحبها ياغي بسان

الزراد املقدم، بذلوا له ماالً، فكاشر هلم عن بدنه، ففتحوا شباكاً وطلعوا منه مخس مئة يف الليل، ففتح ياغي بسان، وهرب، واستبيح 
مث أخذوا املعرة، . وتسعني، وسقطت قوة ياغي بسان أسفاً، وازم غلمانه، فذحبم حطاب أرمينيف سنة إحدى _ فإنا هللا _ البلد 

فقتلوا وسبوا، وجتمعت عساكر املوصل وغريها، فالتقوا، فازم املسلمون، واستشهد ألوف، وصاحلهم صاحب محص، وأقبل ابن 
، ومتت حروب مزعجة بني ملوك العجم، وأخذت الفرنج بيت أمري اجليوش، فأخذ القدس من ابن أرتق، وانتشرت الباطنية بأصبهان

املقدس، نصبوا عليه أربعني منجنيقاً، وهدوا سوره، وجدوا يف احلصار شهراً ونصفاً، مث ملكوه من مشاليه يف شعبان سنة اثنتني 
  .وتسعني، وقتلوا به حنواً من سبعني ألفاً

دمهم كندفري يف ألف ألف، منهم مخس مئة ألف مقاتل، وعملوا برجاً سارت الفرنج، وق: قال يوسف بن اجلوزي والعهدة عليه
من خشب ألصقوه بالسور، وحكموا به على البالد، وسار األفضل أمري اجليوش، من مصر يف عشرين ألفاً جندةً، فقدم عسقالن وقد 

جيشه، وحوصر، فبذل هلم أمواالً، استبيحت القدس، مث كبست الفرنج املصريني، فهزموهم، واحناز األفضل إىل عسقالن، ومتزق 
  .فترحلوا عنه

ومتلك حممد بن ملكشاه، وهزم أخاه بركياروق، مث حارب عسكر املوصل، وجرت عجائب، مث فر بركياروق إىل خراسان، 
  .وعسف، وعمل مصافاً مع أخيه سنجر، فازم كالً منهما، مث سار بركياروق على جرجان طالباً أصبهان

  . جيش الفرنج فنقل ابن األثري أم كانوا ثالث مئة ألف، فلم يفلت أحد منهم سوى ثالثة آالفواتقى ابن الدانشهد

  .وكانت وقعة بني املصريني والفرنج على عسقالن، فقتل مقدم املصريني سعد الدولة، لكن انتصر املسلمون

  .قتل من الفرنج ثالث مئة ألف: فيقال: قال ابن األثري

  .هذه جمازفة عظيمة: قلت

والتقى السلطان حممد بن ملكشاه وأخوه بركياروق مرات، وغلت األقطار بالباطنية، وطاغوم احلسن بن الصباح املروزي 
الكاتب، كان داعيةً لبين عبيد، وتعانوا شغل السكني، وقتلوا غيلةً عدةً من العلماء واألمراء، وأخذوا القالع، وحاربوا، وقطعوا 

  .والتف عليهم كل شيطان ومارق، وكل ماكٍر ومتحيلالطرق، وظهروا أيضاً بالشام، 

شاهدت قصة احلسن بن الصباح ملا تزهد حتت حصن األملوت، فكان أهل احلصن يتمنون صعوده، : قال الغزايل يف سر العاملني
صن فتملكه، أما ترون املنكر كيف فشا، وفسد الناس، فصبا إليه خلق، وذهب أمري احلصن يتصيد، فوثب على احل: ويتمنع ويقول

  .وبعث إىل األمري من قتله، وكثرت قالعهم، واشتغل عنهم أوالد ملكشاه باختالفهم

  .والبن الباقالين، والغزايل، وعبد اجلبار املعتزيل كتب يف فضائح هؤالء

  .اً يسمون القرامطة أمر السلطان بركياروق بقتل الباطنية، وهم اإلمساعيلية، وهو الذين كانوا قدمي494ويف سنة : قال ابن األثري

وجترد بأصبهان لالنتقام منهم اخلجندي، ومجع اجلم الغفري باألسلحة، وأمر خبفر أخاديد أوقدت فيها النريان، وجعلوا يأتون : قال
  .م، ويلقوم يف النار، إىل أن قتلوا منهم خلقاً كثرياً
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ن تالمذة ابن غطاش الطبيب الذي متلك قلعة أصبهان، وممن دخل وكان ابن صباح شهماً، عاملاً باهلندسة والنجوم والسحر، م: قال
مبصر على املستنصر، فأعطاه ماالً، وأمر بالدعوة البنه نزار، وهو الذي بعث من قتل نظام امللك، وقد قتل صاحب كرمان أربعة 

خ من الدين، وقتل أمحد بن احلسني آالف لكوم سنة، وامسه تريانشاه السلجوقي، حسن له رأي الباطنية أبو زرعة الكاتب، فانسل
البلخي شيخ احلنفية، فقام عليه جنده وحاربوه، فذل، وتبعه عسكر، فقتلوه، وقتلوا أبا زرعة، وصارت األمراء يالزمون لبس 

 الدروع حتت الثياب خوفاً من فتك هؤالء املالحدة، وركب السلطان بركياروق يف تطلبهم، ودوخهم، حىت قتل مجاعةً برآء، سعى

م األعداء، ودخل يف ذلك أهل عانة، وام إلكيا اهلراسي بأنه منهم، وحاشاه، فأمر السلطان حممد بن ملكشاه بأن يؤخذ، حىت 
  .شهدوا له باخلري، فأطلق

وفيها كسر دقاق صاحب دمشق الفرنج، وحاصر صاحب القدس كندفري عكا، فقتل بسهم، ومتلك أخوه بغدوين، وأخذت 
  .ف، وأرسوف وحيفا باألمان، وقيسارية عنوةًالفرنج سروج بالسي

 مات املستعلي صاحب مصر، وويل اآلمر، وكانت حروب بني األخوين بركياروق وحممد، وبالء وحصار، ونازلت 459ويف سنة 
له، الفرنج طرابلس، فسار للكشف عنها جند دمشق ومحص، فانكسروا، مث التقى العسكر، وبغدوين، فهزموه، وقل من جنا من أبطا
وظفر ثالثةٌ من الباطنية على جناح الدولة صاحب محص، فقتلوه يف اجلامع، فنازلتها الفرنج، فصوحلوا على مال، وتسلمها مشس 

  .امللوك، وقتلت الباطنية األعز، وزير بركياروق، ومات كربوقا صاحب املوصل خبوي، وقد استوىل على أكثر أذربيجان

رب قدرخان صاحب ما وراء النهر، فأسر سنجر وقتله، وملك ابن بغراجان مسرقند، وخطب سنجر خبراسان ألخيه حممد، وحا
  .636ونازل املسلمون بلنسية، واسترجعوها من الفرنج بعد أن متلكوها مثانية أعوام، مث راحت من املسلمني يف سنة 

الفرنج بيافا، وخذلت الفرنج، ويف سنة ست وتسعني سار مشس امللوك، فحاصر الرحبة، وأخذها، وجاء عسكر محص، فالتقوا 
وتصاحل بركياروق وأخوه، وملوا من احلرب، وحتالفوا، وطال حصار الفرنج لطرابلس، وأخذوا جبيل، وأخذوا عكا، ونازلوا 

حران، فجاء العسكر، ووقع املصاف، ونزل النصر، وأبيدت املالعني، وبلغت قتالهم اثين عشر ألفاً، ومات مشس امللوك دقاق، 
  .ده بدمشق، وأتابكه طغتكنيومتلك ول

ويف سنة مثان وتسعني مات بركياروق، وسلطنوا ابنه ملكشاه وهو صيب، والتقى املسلمون والفرنج، فأصيب املسلمون، مث قدم 
عسكر مصر، وانضم إليهم عسكر دمشق، فكان املصاف مع بغدوين عند عسقالن، وثبت الفريقان، وقتل من الفرنج فوق األلف، 

  . مثلهم، مث حتاجزوا، وفيها متكن السلطان حممد وبسط العدلومن املسلمني

واستولت اإلمساعيلية .  كبس األتابك طغتكني الفرنج باألردن، فقتل وأسر، وزينت دمشق، وأخذ من الفرنج حصنني496ويف سنة 
  .على فامية، وقتلوا صاحبها ابن مالعب، وكان جباراً يقطع الطريق

ملغرب واألندلس يوسف بن تاشفني، ومتلك بعده ابنه علي، وكان خيطب لبين العباس، وجاءته ويف سنة مخس مئة مات صاحب ا
. وقتل واحد من اإلمساعيلية فخر امللك بن نظام امللك، وزر لربكياروق، مث لسنجر. خلع السلطنة واأللوية، وكان أنشأ مراكش

  .بن نظام امللكوقبض حممد على وزيره سعد امللك، وصلبه بأصبهان، واستوزر أمحد 

وخرب : قتل أتباعه خلقاً ال ميكن إحصاؤهم، إىل أن قال: وقتل مقدم اإلمساعيلية بقلعة أصبهان أمحد بن غطاش، قال ابن األثري
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غرم عليها ألفي ألف دينار وزيادة، فتحيل ابن غطاش حىت : السلطان حممد القلعة، وكان أبوه ملكشاه أنشأها على جبل، يقال
  .ا اثنيت عشرة سنةمتلكها، وبقي 

وغرق ملك قونية قلج رسالن بن سليمان بن قتلمش . وعزل املستظهر وزيره أبا القاسم بن جهري، ووزر هبة اهللا بن املطلب
  .السلجوقي

ويف سنة إحدى ومخسني ومخس مئة مات صاحب احللة سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس األسدي ملك العرب الذي أنشأ 
  .فض، قتل يف وقعٍة بينه وبني السلطان حممد بن ملكشاهاحللة على الر

وفيها سار طغتكني يف جند دمشق، فهزم الفرنج، وأسر صاحب طربية جرماس، وحاصر بغدوين الكلب صور، وبىن بإزائها حصناً، 
  .مث بذل له أهلها سبعة آالف دينار، فترحل عنهم

    

نج، فازم مجعه، وثبت هو، مث تراجعوا إليه، ونصروا، وأسروا قومصاً، بذل يف ويف سنة اثنتني سار طغتكني يف ألفني، فالتقى الفر
  .نفسه مجلةً، فأىب طغتكني وذحبه، مث هادن بغدوين أربعة أعوام

  .وفيها تزوج املستظهر بأخت السلطان حممد على مئة ألف دينار

 قد راح منه، فيعمد نساؤه من القلة فدلوا حباالً، وفيها أخذت اإلمساعيلية شيزر حبيلٍة، فرجع صاحبها من موكبه، فوجد بلده
واستقوه وأجناده، فوقع القتال، واستحر القتل باملالحدة، وكانوا مئةً، قد خدم أكثرهم حالجني يف شيزر، فما جنا منهم أحد، وقتل 

  .من األجناد عدة

ب صنعت وألصقت بسورها، وأخذوا ويف سنة ثالث أخذت طرابلس يف آخر السنة بعد حصار ست سنني أخذوها بأبراج خش
  .بانياس، وجبيل باألمان، مث طرسوس، وحصن األكراد

ويف سنة مخس تناحب عساكر العراق واجلزيرة، وأقبلوا لغزو الفرنج، وعدوا الفرات، فقل ما نفعوا، مث رجعوا واألعداء جتول يف 
  .تل ابن ملكهم، واحنطمت الفرنج، وق_نصر اهللا _ ومتت باألندلس غزوةٌ كربى . الشام

ومات قراجا صاحب محص، . ويف سنة ست مات ملك األرمن، فسار صاحب أنطاكية تنكري ليتملك سيس، فمرض، ومات
  .فتملك ابنه خريخان

ويف أول سنة سبع أقبل عسكر اجلزيرة جندةً لطغتكني، فالتقوا الفرنج باألردن، وصرب الفريقان، مث استحر القتل بالفرنج، وأسر 
دوين، لكن أساء الذي أسره، فشلحه، وأطلقه جرحياً، مث تراجع العدو، وجاءم جندة، فعملوا املصاف من الغد، ومجي طاغيتهم بغ

القتال، وطاب املوت، وحتصن الكالب جببل، فرابط اجليش بإزائهم يترامون بالنشاب ويقتتلون، فدام ذلك كذلك ستة وعشرين 
  .صباحاً حىت عدمت األقوات، وحتاجز اجلمعان

  .وفيها وثب باطين جبامع دمشق على صاحب املوصل مودود بن ألتونتكني فقتله، وهو قد صلى اجلمعة مع طغتكني، وأحرق الباطين

قام هو وطغتكني حوهلما الترك واألحداث بأنواع السالح من الصوارم والصمصامات واخلناجر : قال ابن القالنسي يف تارخيه
رجل ال يؤبه له، ودعا ملودود، وشحذ منه، وقبض بند قبائه، وضربه حتت سرته ضربتني، اردة، كاألمجة املشتبكة، فوثب 

والسيوف ترتل عليه، ودفن خبانقاه الطواويس، مث نقل، وكان بطربية مصحف أرسله عثمان رضي اهللا عنه إليها، فنقله طغتكني إىل 
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  .جامع دمشق

  .وقتل أخويه، ورأس اإلمساعيلية أبا طاهر الصائغ، وعدة منهموفيها متلك حلب أرسالن بن رضوان السلجوقي بعد أبيه، 

  .ويف سنة مثان ومخس مئة هلك بغدوين من جرحه

  .وقتلت الباطنية صاحب مراغة أمحديل

وخترترت الفرنج يف سنة تسع، وعاثوا بالشام، وأخذوا رفنية، فساق طغتكني، واستنقذها، وكان قد عصى على السلطان، وحارب 
  .ندم، وسار بنفسه على العراق بتحٍف سنيٍة، فرأى من االحترام فوق آماله، وكتبوا له تقليداً بإمرة الشام كلهبعض عسكره، ف

ويف سنة عشر قدم الربسقي صاحب املوصل إىل الشام غازياً، وسار معه طغتكني، فكبسوا الفرنج، ونزل النصر، فقتل ألوف من 
  .صاحب دمشقالفرنج، واستحكمت املودة بني الربسقي وبني 

ويف سنة إحدى عشرة كبست الفرنج محاة، وقتلوا مئة وعشرين رجالً، وبدعوا، وجاء سيلٌ هدم سور سنجار، وغرق خالئق، 
  .وأخذ باب املدينة، مث ظهر حتت الرمل بعد سنني على مسرية بريد، وسلم مولود يف سريره عام به، وتعلق يف زيتونة

  .كانت أحد عشر ألف ألف دينار: يه حممد، وأنفقت خزائن أبيه يف العساكر، فقيلوفيها تسلطن السلطان حممود بعد أب

وبعده ماتت جدته ألبيه أرجوان األرمنية، وقد رأت ابنها . وتويف املستظهر باهللا عن سبعة بنني، وصلى عليه ابنه املسترشد باهللا
  .خليفة، وابن ابنها، وابن ابن ابنها، وما اتفق هذا لسواها

  سم األنصاريأبو القا

  .إمام املتكلمني، سيف النظر، سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الصويف الشافعي، تلميذ إمام احلرمني

روى عن فضل اهللا امليهين، وعبد الغافر الفارسي، وكان يتوقد ذكاًء، له تصانيف وشهرةٌ وزهد وتعبد، شرح كتاب اإلرشاد وغري 
  .ذلك

  .ةمات سنة إحدى عشرة ومخس مئ

  صاحب إفريقية

امللك أبو طاهر حيىي بن امللك متيم بن املعز بن باديس احلمريي، قام يف امللك بعد أبيه، وخلع على قواده وعدل، وافتتح حصوناً ما 
    : قدر أبوه عليها، وكان عاملاً، كثري املطالعة، جواداً ممدحاً، مقرباً للعلماء، وفيه يقول أبو الصلت أمية الشاعر

 أجمع بين البأس والجود فالمجد  نفسك إال عن ندى ووغىب فارغب

 ميت الرجاء بإنجاز المواعيد  كدأب يحيى الذي أحيت مواهبه

 جرد الصالدم والبزل الجالميد  معطي الصوارم والهيف النواعم وال

 يوسف في محراب داود رأيت  بدا بسرير الملك محتبياً إذا
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ته وسط النهار سنة تسٍع ومخس مئة، فكانت دولته مثاين سنني، وخلف لصلبه ثالثني ابناً، مات حيىي يوم النحر فجأة، فكان مو
فتملك منهم ابنه علي، فقال ستة أعوام، ومات، فملكوا ولده احلسن بن علي صبياً مراهقاً، فامتدت أيامه، إىل أن أخذت الفرنج 

  .ية هو وأكثر أهلها، مث انضم إىل السلطان عبد املؤمنطرابلس املغرب بالسيف سنة إحدى وأربعني، فهرب احلسن من املهد

وقد وقف ليحىي ثالثة غرباء، وزعموا أم يعملون الكيمياء، فأحضرهم ليتفرج وأخالهم، وعنده قائد عسكره إبراهيم، والشريف 
قه، وقتل اآلخر الشريف، أبو احلسن، فسل أحدهم سكيناً، وضرب امللك، فما صنع شيئاً، ورفسه امللك دحرجه، ودخل جملساً وأغل
  .وشد إبراهيم بسيفه عليهم، ودخل املماليك، وقتلوا الثالثة، وكانوا باطنية، أظن اآلمر العبيدي ندم لذلك

  الدرزيجاني

  .اإلمام، شيخ اإلسالم، أبو الفضل جعفر بن احلسن، الفقيه احلنبلي املقرئ، صاحب القاضي أيب يعلى

أثىن عليه ابن . ، ولقن خلقاً كثرياً، وكان قواالً باحلق، أماراً بالعرف، كبري الشأن، عظيم اهليبةمسع منه، ومن أيب علي بن البناء
  .النجار، وبالغ يف تعظيمه، وذكر أنه كان خيتم كل يوم يف ركعة واحدة، وأنه تفقه بأيب يعلى

  .ى امللوك واملتصرفنيجعفر ذو املقامات املشهورة، واملهيب بنور اإلميان واليقني لد: وقال أمحد اجليلي

  .مات يف الصالة ساجداً يف ربيع اآلخر، فدفن بداره بدرزجيان، رمحه اهللا، من سنة ست ومخس مئة

  شمس األئمة

اإلمام العالمة، شيخ احلنفية، مفيت خبارى، مشس األئمة أبو الفضل بكر بن حممد بن علي بن الفضل األنصاري اخلزرجي، السلمي 
  .من قرى خبارى: جنري، وزرجنراجلابري، البخاري الزر

كان اإلمام على اإلطالق، واملوفود إليه من اآلفاق، رافق : كان يضرب به املثل يف حفظ املذهب، قال يل احلافظ أبو العالء الفرضي
  .يف أول أمره برهان األئمة املاضي عبد العزيز بن مازه، وتفقها معاً على مشس األئمة حممد بن أيب سهل السرخسي

  .ه سنة سبع وعشرين وأربع مئة، وتفقه أيضاً على مشس األئمة عبد العزيز أمحد احللوائيمولد

ومسع أباه، وعمر بن منصور بن خنب، واحلافظ أبا مسعود أمحد بن حممد البجلي، وميمون بن علي امليموين، وأبا سهٍل أمحد بن 
ع أيضاً من إبراهيم بن علي الطربي، واحلافظ يوسف بن علي األبيوردي، فسمع منه الصحيح بسماعه من ابن حاجب الكشاين، ومس

  .منصور، وحممد بن سليمان الكاخستواين

أبو حنيفة األصغر، وكان يدري التاريخ واألنساب، سألوه مرةً عن مسألة : وتفرد، وعال سنده، وعظم قدره، حىت كان يقال له
  .كررت عليها أربع مئة مرة: غريبة، فقال

د بن طاهر الفرغاين، وأبو جعفر أمحد بن حممد اخللمي البلخي، وحممد بن يعقوب نزيل سرخس، وعبد عمر بن حمم: حدث عنه
  .احلليم ابن حممد البخاري وعدة، وتفقه عليه ولده عمر، وشيخ اإلسالم برهان الدين علي بن أيب بكر الفرغاين وطائفة

  .مات يف تاسع عشر شعبان سنة اثنيت عشرة ومخس مئة

  .لعالمة عماد الدين عمر يف سنة أربع ومثانني ومخس مئةوتويف ولده ا
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  القيرواني

  .العالمة األصويل، شيخ القراء، أبو عبد اهللا حممد بن عتيق بن حممد ابن هبة اهللا بن مالك التميمي القريواين، املعروف بابن أيب كدية

  .درس الكالم بالقريوان على احلسني بن حامت صاحب ابن الباقالين

ابن عبد الرب، ومن القاضي حممد بن سالمة القضاعي، وتال بالروايات على أيب العباس بن نفيس، ومسع ببغداد من عبد ومسع من 
  .الباقي بن حممد العطار

وحدث بصور، فسمع منه الفقيه نصر املقدسي، وروى عنه أبو عامر العبدري، وعبد احلق اليوسفي، والسلفي، وآخرون، وتصدر 
  .ان متعصباً ملذهب األشعريإلقراء األصول، وك

  .تال عليه بالروايات أبو الكرم الشهرزوري

  .هو شيخ هش، حسن العارضة، جاري العبارة، حفظةٌ متدين صلف، تذاكرنا، فرأيته مملوءاً علماً وحفظاً: قال ابن عقيل

  .تويف يف ذي احلجة سنة اثنيت عشرة ومخس مئة عن حنٍو من تسعني سنة: قلت

    

أنا أدرس الكالم من سنة ثالث وأربعني، جرت بينه وبني احلنابلة فنت، وأوذي : كان مشاراً إليه يف الكالم، قال يل: لفيوقال الس
  .أحد الوجهني لألشعري أنه حيمل على ما ورد وال يفسر: غاية اإليذاء، سألته عن مسألة االستواء، فقال

ب القريواين يشهدون عليه أنه ال يصلي وال يغتسل من جنابه يف أكثر كان أصحا: قال ابن ناصر ومجاعةٌ: وقال أمحد بن شافع
  .أحواله، ويرمى بالفسق مع املرد، واشتهر بذلك، وادعى قراءة القرآن على ابن نفيس

  .هذا كالم وى: قلت

  خوروست

حلارث األصبهاين الد، يعرف الشيخ املسند، املقرئ الصاحل، بقية املشيخة، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حسني بن ا
  .خبوروست، ويكىن أيضاً أبا الفتح

  .ولد يف حدود سنة مخس وعشرين وأربع مئة

مسع أبا احلسني بن فاذشاه، وأبا القاسم عبد اهللا بن حممد العطار املقرئ، وأبا بكر بن ريذه، وأمحد بن حسن بن فورك األديب، 
سني بن عبد ربه، وأبا طاهر بن عبد الرحيم، وعدة، وعنده املستخرج على صحيح وهارون بن حممد الناين، وعبد امللك بن احل

  .مسلم أليب الشيخ يرويه عن أيب سعيد القرقويب عنه، وعنده مغازي ابن إسحاق مسعه من ابن عبد الرحيم

  .حدث عنه احلافظ أبو موسى، واحلافظ أبو العالء العطار، وأبو جعفر حممد بن أمحد بن نصر الصيدالين

مات يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة ومخس مئة، . كان شيخاً صاحلاً يلقن الصبيان، مث سرد شيوخه: قال أبو سعد السمعاين
  .وعاش أخوه أبو املظفر أمحد بعده سنواٍت، وشيخه ابن فورك ممن مسع من الطرباين

اضي القضاة حممد بن علي الدامغاين، وأبو الفضل حممد ومات فيها شيخ احلنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل، وقاضي القضاة علي بن ق
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بن احلسن السلمي ابن املوازيين، وأبو بكر حممد بن طرخان التركي، والعالمة أبو سعد املبارك بن علي املخرمي احلنبلي، وأبو عبد 
  .اهللا حممد ابن عبد الباقي الدوري

 عليه، وشوهد هو وابنه إسحاق وحفيده يعقوب مل يبلوا، ووجد وفيها كشفت الفرنج عن مغارة اخلليل عليه السالم، وفتحوا
  .عندهم قناديل الذهب والفضة، نقله محزة بن أسد يف تارخيه

  ابن مفوز

  .احلافظ البارع اود، أبو بكر حممد بن حيدرة بن مفوز بن أمحد بن مفوز املعافري الشاطيب

وأربع مئة، وأجاز له الشيخ أبو عمر بن احلذاء، والقاضي أبو الوليد ولد يف عام موت أيب عمر بن عبد الرب سنة ثالث وستني 
  .الباجي

ومسع من عمه طاهر بن مفوز، وأيب علي اجلياين، فأكثر، وأيب مروان بن سراج، وحممد بن الفرج الطالعي، وخلف شيخه أبا علي 
  .يف حلقته

جال، متقناً أديباً شاعراً، فصيحاً نبيالً، أمسع الناس بقرطبة، وفجئه وله رد على ابن حزٍم، وكان حافظاً للحديث، وعلله، عاملاً بالر
  .املوت قبل أوان الرواية، وعاش نيفاً وأربعني سنة

  .تويف سنة مخٍس ومخس مئة

  ابن حمدين

معارف العالمة قاضي اجلماعة، أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن عبد العزيز بن محدين األندلسي املالكي، صاحب فنون و
  .وتصانيف

  .ويل القضاء ليوسف بن تاشفني امللك، فسار أحسن سريٍة، ومحل عن أبيه

تويف سنة مثان ومخس مئة، ويل قضاء قرطبة، وله إجازةٌ من أيب عمر بن عبد الرب، وأيب : روى عنه القاضي عياض وعظمه، وقال
ان ذكياً، بارعاً يف العلم، متفنناً أصولياً، لغوياً شاعراً، محيد العباس بن دهلاث، وتفقه بأبيه، ومبحمد بن عتاب، وحامت بن حممد، وك

  .األحكام

  .مات يف احملرم لثالث بقني منه عن تسع وستني سنة

  .وكان حيط على اإلمام أيب حامد يف طريقة التصوف، وألف يف الرد عليه

  محمد بن طرخان

  .نحوي، أبو بكر التركي البغداديابن بلتكني بن مبارز جبكم، اإلمام الفاضل، احملدث املتقن ال

مسع أبا جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا حممد الصريفيين، وأبا احلسن بن الغريق، وابن النقور، ومن بعدهم، 
وكتب خبطه الكثري، ومسع كتاب اإلكمال من األمري أيب نصر، وتفقه على الشيخ أيب إسحاق، وأخذ . وصحب احلميدي والزمه
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كالم عن أيب عبد اهللا القريواين، وكان يورق الناس، وخطه جيد معرب، وكان ذا حظٍّ من تأله وعبادة وأوراد، وزهٍد وصدق، ال
  .يذكر بإجابة الدعوة

  .حدث عنه القاضي أبو بكر بن العريب، وعبد اجلليل كوتاه، وأبو طاهر السلفي، وآخرون

  . عشرة ومخس مئة عن سبع وستني سنة، وكان يفهم وحيفظ، رمحه اهللاتويف يف ثامن عشر صفر سنة ثالث. وثقة ابن ناصر

    

  ابن ناصر

  .اإلمام احملدث، مفيد دمشق، أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن علي بن صابر السلمي الدمشقي، املعروف بابن سيده

وعنه السلفي، وابن عساكر، وابنه أبو . ، وطبقتهممسع أبا القاسم بن أيب العالء املصيصي، وأبا عبد اهللا بن أيب احلديد، والفقيه نصراً
  .املعايل عبد اهللا بن صابر

  .مسعنا بقراءته الكثري، وكان ثقةً متحرزاً، عاش مخسني سنة، تويف يف رمضان سنة إحدى عشرة ومخس مئة: قال ابن عساكر

  .خبيلٌ باإلفادة، وكان جسداً ملئ حسداً: وقال السلفي

  ابن القشيري

م، املفسر العالمة، أبو نصر عبد الرحيم بن اإلمام شيخ الصوفية أيب القاسم عبد الكرمي بن هوزان القشريي النيسابوري، الشيخ اإلما
  .النحوي املتكلم، وهو الولد الرابع من أوالد الشيخ

كان أحد األذكياء، الزم اعتىن به أبوه، وأمسعه، وأقرأه حىت برع يف العربية والنظم والنثر والتأويل، وكتب الكثري بأسرع خط، و
  .إمام احلرمني، وحصل طريقة املذهب واخلالف، وساد، وعظم قدره، واشتهر ذكره

وحج، فوعظ ببغداد، وبالغ يف التعصب لألشاعرة، والغض من احلنابلة، فقامت الفتنة على ساٍق، واشتد اخلطب، ومشر لذلك أبو 
إىل السيف، واختبطت بغداد، وظهر مبادر البالء، مث حج ثانياً، وجلس، سعٍد أمحد بن حممد الصويف عن ساق اجلد، وبلغ األمر 

والفتنة تغلي مراجلها، وكتب والة األمر إىل نظام امللك ليطلب أبا نصر بن القشريي إىل احلضرة إطفاًء للنائرة، فلما وفد عليه، 
، مث ندب إىل الوعظ والتدريس، فأجاب، مث فتر أكرمه وعظمه، وأشار عليه بالرجوع إىل نيسابور، فرجع، ولزم الطريق املستقيم

  .أمره، وضعف بدنه، وأصابه فاجل، فاعتقل لسانه إال عن الذكر حنواً من شهر، ومات

مسع أبا حفص بن مسرور، وأبا عثمان الصابوين، وعبد الغافر الفارسي، وأبا احلسني بن النقور، وسعد بن علي الزجناين، وأبا القاسم 
  .املهرواين، وعدة

سبطه أبو سعد عبد اهللا بن عمر بن الصفار، وأبو الفتوح الطائي، وخطيب املوصل أبو الفضل الطوسي، وعبد الصمد : حدث عنه
  .أبو القاسم بن عساكر، وأبو سعٍد السمعاين: بن علي النيسابوري، وعدة، وباإلجازة

إمام األئمة، وحرب األمة، وحبر العلوم، وصدر القروم، هو زين اإلسالم أبو نصر عبد الرحيم، : ذكره عبد الغافر يف سياقه، فقال
أشبههم بأبيه خلقاً، حىت كأنه شق منه شقا، كمل يف النظم والنثر، وحاز فيهما قصب السبق، مث لزم إمام احلرمني، فأحكم املذهب 
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لقبول ما مل يعهد ألحد، واألصول واخلالف، والزمه يقتدي به، مث خرج حاجاً، ورأى أهل بغداد فضله وكماله، ووجد من ا
وبلغ األمر يف التعصب له مبلغاً كاد أن يؤدي إىل : إىل أن قال. وحضر جملسه اخلواص، وأطبقوا على أم ما رأوا مثله يف تبحره

  .الفتنة

ده وهو ابن ولد أيب أبو سعٍد سنة مثاٍن ومخس مئة، ومسع من ج: قال شيخنا أبو بكر القاسم بن الصفار: وقال أبو عمرو بن الصالح
  .أربع سنني أو أزيد، والعجب أنه كتب خبطه الطبقة، وحيي إىل سنة ست مئة

  .مات أبو نصر يف الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة سنة أربع عشرة ومخس مئة يف عشر الثمانني

  الدوري

  .لدوري، مث البغدادي السمسارالشيخ العامل، الثقة الصاحل املسند، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي بن حممد بن يسر ا

  .ولد سنة أربٍع وثالثني وأربع مئة

  .مسع أبا بكر بن بشران، وأبا طالب العشاري، وأبا حممد اجلوهري، وطائفة

  .أبو عامر العبدري، وابن ناصر، والسلفي، والصائن هبة اهللا، وذاكر بن كامل، وعدةٌ، وباإلجازة عبد املنعم بن كليٍب: حدث عنه

  .كان شيخاً صاحلاً ثقة خرياً: عد السمعاينقال أبو س

  .هو حممد بن عبد الباقي بن حممد بن أبو اليسر: وقال ابن نقطة

وفيها تويف ابن عقيل احلنبلي، وقاضي القضاة علي بن حممد بن علي بن الدامغاين، . تويف يف صفر سنة ثالث عشرة ومخس مئة: قلت
  .خان، وحممد بن عبد اهللا خوروست، وأبو سعٍد املبارك بن علي املخرمي احلنبليوحممد بن احلسن بن املوازيين، وحممد بن طر

  المخرمي

  .العالمة، شيخ احلنابلة، أبو سعٍد املبارك بن علي املخرمي البغدادي

 األزج، تفقه بالقاضي أيب يعلى، مث بأيب جعفر بن أيب موسى، ويعقوب بن سطورا الربزبيين، والزمهما حىت ساد، وبىن مدرسةً بباب
درس بعده ا تلميذه الشيخ عبد القادر وكربها، وكان نزهاً عفيفاً، ناب يف القضاء، وحصل كتباً عظيمة، وفتحت عليه الدنيا، 

  .وبىن داراً ومحاماً وبستاناً

    

  .وحدث عن أيب جعفر بن املسلمة، وأيب الغنائم بن املأمون، وتفقه به خلق

  .احملرم سنة ثالث عشرة ومخس مئة، وقد شاخمات يف . روى عنه املبارك بن كامل

  األشقر

الشيخ اجلليل الثقة، أبو منصور حممود بن إمساعيل بن حممد بن حممد بن عبد اهللا األصبهاين الصرييف األشقر، راوي كتاب املعجم 
  . بن شاذان األعرجومسع أيضاً من أيب بكر حممد بن عبد اهللا. الكبري للطرباين عن أيب احلسني أمحد بن حممد بن فاذشاه
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إمساعيل بن حممد يف كتاب الترغيب، وأبو طاهر السلفي، وأبو العالء اهلمداين، وأبو موسى املديين، وأبو بكر حممد بن : حدث عنه
أمحد املهاد، وحممد بن إمساعيل الطرسوسي، وحممد بن أيب زيد الكراين اخلباز، وباحلضور أبو جعفر الصيدالين، وهو حممود بن أيب 

  .العالء

يف ذي القعدة سنة أربع عشرة ومخس _ على ما أرخه أبو موسى _ ومات . مولده يف ربيع اآلخر سنة إحدى وعشرين وأربع مئة
  .مئة

  .كان رجالً صاحلاً، له اتصال ببين منده، وبإفادم مسع احلديث: قال السلفي

خر، أخو هبة اهللا، ومقرئ الثغر أبو علي احلسن بن خلف بن وفيها مات أبو املعايل أمحد بن حممد بن علي بن البخاري، وهو املب
بليمة القروي، ورئيس البلغاء مؤيد الدين أبو إمساعيل احلسني بن علي الطغرائي األصبهاين، واحلافظ أبو علي بن سكرة الصديف، 

و احلسن علي بن احلسن بن املوازيين، وأبو نصر عبد الرحيم بن أيب القاسم القشريي، ومقرئ املرية أبو احلسن بن شفيع، واملسند أب
  .وأبو نصر املعمر بن حممد بن احلسني البيع، وقاضي مسرقند العالمة أبو بكر حممود بن مسعود الشعييب

  أبو علي بن المهدي

 اهلامشي الشيخ اإلمام، اخلطيب الثقة الشريف، أبو علي حممد بن الشيخ أيب الفضل حممد بن عبد العزيز بن العباس بن املهدي باهللا
  .البغدادي احلرميي

مسع أباه، وأبا طالب بن غيالن، وعبيد اهللا بن شاهني، وأبا احلسن أمحد بن حممد العتيقي، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا القاسم 
  .وكان ثقة مكثراً معمراً. التنوخي، وعدة

، وأمحد بن موهوب بن السدنك، وأخوه حيىي، وأبو العالء العطار، وابن ناصر، ودهبل بن كاره، وأخوه الحق: روى عنه السلفي
وذاكر بن كامل، واملبارك بن املعطوش، وآخرون، وهو آخر من حدث عن أيب منصور حممد بن حممد بن السواق، وتفرد بإجازة 

  .حممد بن عبد الواحد بن رزمة

  .ثقة صاحل: قال عبد الوهاب األمناطي. مولده سنة اثنتني وثالثني

اليوم كان عندي رسوالن من رسل ملك : دخلت عليه، فقال: قة نبيل من ظراف البغداديني، قال األمناطيث: وقال ابن النجار
جاء مجاعةٌ حىت أشهدم على شهادٍة عندي، وجاء احملدثون ليسمعوا مين حىت يرووا عين، مث : كيف؟ قال: املوت، فتبسمت، وقلت

  .له مثل هذا، فقال يل مثل ذلكدخلت على أيب احلسني بن املهتدي باهللا، واتفق : قال

  .وهو آخر من مات من شهود القائم بأمر اهللا. تويف ليلة السبت سادس عشر شوال سنة مخس عشرة ومخس مئة: قال األمناطي

وفيها تويف مسند الوقت أبو علي احلداد بأصبهان، وأمري اجليوش األفضل بن أمري اجليوش بدر اجلمايل، والوزير أبو طالب علي بن 
  .رب السمريمي، وأبو القاسم علي بن جعفر بن القطاع اللغوي، وهزارسب بن عوض اهلروي احملدثح

  السميرمي
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الوزير الكبري، أبو طالب علي بن أمحد بن علي السمريمي، وزير السلطان حممود السلجوقي، صدر معظم، كبري الشأن، شديد 
قد استحييت من كثرة : ، وعمل ا خزانة كتب نفيسة، وكان يقولالوطأة، ذو عسٍف وظلٍم، وسوء سرية، وقف مدرسةُ بأصبهان

الظلم والتعدي، وملا عزم على السفر، أخذ الطالع، وركب يف موكب عظيم، وبني يديه عدة بالسيوف واحلراب والدبابيس، قال 
فرقعت يف البغلة، وهرب، فتبعه فمر مبضيق، وتقدمه الكل، وبقي منفرداً، فوثب عليه باطين من دكة، فضربه بسكني، : ابن النجار

كل األعوان، فوثب عليه آخر، فيضربه يف خاصرته، وجذبه ورماه عن البغلة إىل األرض وجرحه يف أماكن، فرد األعوان، فوثب 
و يكرب اثنان فحمالمها والقاتل عليهم، فازم اجلمع، وبقي الوزير، فكر قاتله، والوزير يستعطفه ويتضرع له، فما أقلع حىت ذحبه، وه

أنا مسلم موحد فقتل هو والثالثة، ومحل الوزير إىل دار أخيه النصري، مث دفن وذلك يف سلخ صفر سنة ست عشرة ومخس : ويصيح
  .مئة

إن الذي قتله عبد كان للمؤيد الطغرائي وزير السلطان مسعود، فإن السمريمي قتل أستاذه ظلماً، ونبزه بأنه فاسد االعتقاد، : وقيل
  .تولوكل قاتل مق

    

  ابن القطاع

العالمة شيخ اللغة، أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي ابن القطاع، نزيل مصر، ومصنف كتاب األفعال، وما أغزر 
  .فوائده، وله كتاب أبنية األمساء، وله مؤلف يف العروض، وكتاب يف أخبار الشعراء

و، وحتول من صقلية، مث استولت النصارى عليها بعد الستني وأربع مئة، أخذ بصقلية عن ابن الرب اللغوي وغريه، وأحكم النح
  .فاحتفل املصريون لقدومه وصدوره، ومسعوا منه صحاح اجلوهري، ومل كن باملتقن للرواية، وله نظم جيد وفوائد

  .تويف سنة مخس عشرة ومخس مئة عن إحدى ومثانني سنة

  إيلغازي

أكسب التركماين، صاحب ماردين، كان هو وأخوه األمري سقمان من أمراء تاج الدولة تتش امللك جنم الدين ابن األمري أرتق بن 
  .صاحب الشام، فأقطعهما القدس، وجرت هلما سري، مث استوىل إيلغازي على ماردين

ارقني وكان ذا شجاعة، ورأي، وهيبة وصيت، حارب الفرنج غري مرة، وأخذ حلب بعد أوالد رضوان بن تتش، واستوىل على مياف
وغريها قبل موته بسنة، مث سار منجداً ألهل تفليس هو وزوج بنته ملك العرب دبيس األسدي، وانضم إليهما طغان صاحب أرزن، 

وطغريل أخو السلطان حممود السلجوقي، وساروا على غري تعبئة، فاحندر عليهم داود طاغية الكرج، فكبسهم، فهزمهم، ونازل 
وبدع، مث جعلهم رعية له، وعدل ومكنهم من شعار اإلسالم، وأمر أن ال يذبح فيها خرتير، وبقي اللعني تفليس وأخذها بالسيف، 

  .جييء ويسمع اخلطبة، ويعطي اخلطيب واملؤذنني الذهب، وعمر ربطاً للصوفة، وكان جواداً حمترماً للمسلمني

ردين، واستمرت يف يد ذريته إىل الساعة، فأخذ وأما إيلغازي، فتويف يف رمضان مبيافارقني سنة ست عشرة، فهذا أول من متلك ما
ميافارقني ابنه مشس الدولة سليمان، واستوىل ابنه حسام الدين مترتاش على ماردين، واستوىل على حلب ابن أخيه األمري سليمان بن 
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  .عبد اجلبار ابن أرتق إىل أن أخذها منه ابن عمه بلك بن رام

نة مخس عشرة، وكان حتته بنت صاحب دمشق طغتكني، وتزوج ابنه سليمان ببنت تويف إيلغازي س: وقال سبط ابن اجلوزي
  .صاحب الروم، فمات سنة مثاين عشرة، فتسلم مترتاش ميافارقني

  الحنائي

الشافعي اجلليل الثقة، أبو طاهر حممد بن احلسني بن حممد بن إبراهيم احلنائي الدمشقي، من أهل بيت حديٍث وعدالٍة، وسنٍة 
  .وصدق

 أباه أبا القاسم احلنائي، وأبا احلسني حممد بن العفيف عبد الرمحن بن أيب نصر، وأخاه أبا علي أمحد، وحممد بن حيىي بن سلوان، مسع
وحممد بن عبد الواحد الدارمي، وابن سختام، وأبا علي األهوازي، ورشأ بن نظيف، وحممد بن عبد السالم بن سعدان، واحلسن بن 

  .رد بأجزاء كثريةعلي بن شواش، وعدة، وتف

السلفي، والصائن بن عساكر، وأخوه احلافظ، واخلضر بن شبل احلارثي، وأبو طاهر بن احلصين، واخلضر بن طاووس، : حدث عنه
  .والفضل بن البانياسي، وأبو املعايل بن صابر، وآخرون

  .واعتىن به والده، وأول مساعه كان يف سنة تسع وثالثني وأربع مئة، وله ست سنني

  . يف ثالث مجادى اآلخرة سنة عشر ومخس مئة، وله سبع وسبعون سنةمات

  ابن الموازيني

  .الشيخ العامل املسند، املقرئ الثقة، شيخ دمشق، أبو احلسن علي بن احلسن بن احلسني بن علي السلمي الدمشقي ابن املوازيين

  .مولده يف رجب سنة ثالثني وأربع مئة

ابين عبد الرمحن بن أيب نصر، ورشأ بن نظيف، وأبا عبد اهللا بن سلوان، وحممد بن عبد : مداًومسع أبا علي أمحد، وأبا احلسني حم
  .السالم بن سعدان، وأبا القاسم بن الفرات، وأبا علي األهوازي، وعبد اهللا بن علي بن أيب عقيل، وعدة، وتفرد وعال إسناده

فيده أمحد بن محزة بن املوازيين، وعبد الرزاق بن نصر النجار، السلفي، وحممد بن محزة، وأبو القاسم بن عساكر، وح: حدث عنه
  .وعبد الرمحن بن علي بن اخلرقي، والفضل بن احلسني البانياسي، وخلق

  .كان حسن األخالق، مرضي الطريقة، شيوخه هم شيوخ أيب طاهر احلنائي، مسعا منه الكثري: قال السلفي

  .رآن، مسعت منه أجزاء يسرية، مات سنة أربع عشرة ومخس مئةشيخ مستور ثقة، حافظٌ للق: وقال ابن عساكر

  : أخوه

  محمد بن الحسن

  .الشيخ اإلمام الفرضي الفقيه العابد، أبو الفضل حممد بن احلسن ابن املوازيين

  .مسع ابن سلوان، وأبا القاسم بن الفرات، وأبا احلسني بن مكي، وعدة
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  .انياسي، ومجاعةالسلفي، وابن عساكر، والفضل بن الب: حدث عنه

  .ولد سنة مثان وثالثني وأربع مئة، ومات يف رجب سنة ثالث عشرة ومخس مئة

    

  البغوي

الشيخ اإلمام، العالمة القدوة احلافظ، شيخ اإلسالم، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي 
  .الترتيل، واملصابيح، وكتاب التهذيب، واألربعني حديثاً، وأشياءاملفسر، صاحب التصانيف، كشرح السنة، ومعامل 

  .تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسني بن حممد املروروذي، صاحب التعليقة قبل الستني وأربع مئة

 عبد الرمحن ومسع منه، ومن أيب عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي، وأيب احلسن حممد بن حممد الشيزري، ومجال اإلسالم أيب احلسن
بن حممد الداوودي، ويعقوب بن أمحد الصريفني وأيب احلسن علي بن يوسف اجلويين، وأيب الفضل زياد بن حممد احلنفي، وأمحد بن 

أيب نصر الكوفاين، وحسان املنيعي، وأيب بكر حممد بن أيب اهليثم الترايب وعدة، وعامة مساعاته يف حدود الستني وأربع مئة، وما 
  .جعلمت أنه ح

حدث عنه أبو منصور حممد بن أسعد العطاري عرف حبفدة، وأبو الفتوح حممد بن حممد الطائي، ومجاعة، وآخر من روى عنه 
  .باإلجازة أبو املكارم فضل اهللا بن حممد النوقاين، الذي عاش إىل سنة ست مئة، وأجاز لشيخنا الفخر بن علي البخاري

ين، وكان سيداً إماماً، عاملاً عالمة، زاهداً قانعاً باليسري، كان يأكل اخلبز وحده، فعذل وكان البغوي يلقب مبحيي السنة وبركن الد
يف ذلك، فصار يأتدم بزيت، وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها، بورك له يف تصانيفه، ورزق فيها القبول التام، حلسن قصده، وصدق 

 على طهارة، وكان مقتصداً يف لباسه، له ثوب خام، وعمامة صغرية نيته، وتنافس العلماء يف حتصيلها، وكان ال يلقي الدرس إال
  .على منهاج السلف حاالً وعقداً، وله القدم الراسخ يف التفسري، والباع املديد يف الفقه، رمحه اهللا

بضعاً تويف مبرو الروذ مدينة من مدائن خراسان يف شوال سنة ست عشرة ومخس مئة، ودفن جبنب شيخه القاضي حسني، وعاش 
  .وسبعني سنة رمحه اهللا

ومات أخوه العالمة املفيت أبو علي احلسن بن مسعود بن الفراء سنة تسع وعشرين، وله إحدى وسبعون سنة، روى عن أيب بكر بن 
  .خلف األديب ومجاعة

ة، وأمحد بن عبد أخربنا عمر بن إبراهيم األديب، وعبد اخلالق بن علوان القاضي، وأمحد بن حممد بن سعد، وإمساعيل بن عمري
أخربنا حممد بن احلسني بن رام الصويف سنة : احلميد القدامي، وأمحد بن عبد الرمحن الصوري، وخدجية بنت عبد الرمحن، قالوا

اثنتني وعشرين وست مئة، أخربنا حممد بن أسعد الفقيه سنة سبع وستني ومخس مئة، أخربنا حميي السنة حسني بن مسعود، أخربنا 
مد الشيزري، أخربنا زاهر بن أمحد الفقيه، أخربنا إبراهيم بن عبد الصمد، أخربنا أبو مصعب الزهري، عن مالك، عن حممد بن حم

إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعاٍت : حيىي بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، أا قالت
  .مبروطهن ما يعرفن من الغلس
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  لابن عقي

اإلمام العالمة البحر، شيخ احلنابلة، أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عبد اهللا البغدادي الظفري، احلنبلي املتكلم، 
  .صاحب التصانيف، كان يسكن الظفرية، ومسجده ا مشهور

  .ولد سنة إحدى وثالثني وأربع مئة

مد اجلوهري، واحلسن بن غالب املقرئ، والقاضي أبا يعلى بن الفراء، وتفقه ومسع أبا بكر بن بشران، وأبا الفتح بن شيطا، وأبا حم
عليه، وتال بالعشر على أيب الفتح بن شيطا، وأخذ العربية عن أيب القاسم بن برهان، وأخذ علم العقليات عن شيخي االعتزال أيب 

  .ن السنةعلي بن الوليد، وأيب القاسم بن التبان صاحيب أيب احلسني البصري، فاحنرف ع

وكان يتوقد ذكاًء، وكان حبر معارف، وكرت فضائل، مل يكن له يف زمانه نظري على بدعته، وعلق كتاب الفنون، وهو أزيد من أربع 
مئة جملد، حشد فيه كل ما كان جيري له مع الفضالء والتالمذة، وما ينسخ له من الدقائق والغوامض، وما يسمعه من العجائب 

  .واحلوادث

أبو حفص املغازيل، وأبو املعمر األنصاري، وحممد بن أيب بكر السنجي، وأبو بكر السمعاين، وأبو طاهر السلفي، وأبو : حدث عنه
  .الفضل خطيب املوصل، وابن ناصر، وآخرون

    

م معه لغزارة ما رأت عيين مثل أيب الوفاء بن عقيل الفقيه، ما كان أحد يقدر أن يتكل: أنبؤونا عن محاد احلراين، مسع السلفي يقول
: هذا ليس مذهبك، فقال: علمه، وحسن إيراده، وبالغة كالمه، وقوة حجته، تكلم يوماً مع شيخنا إلكيا أيب احلسن، فقال له إلكيا

أنا يل اجتهاد مىت ما طالبين خصم باحلجة، كان عندي ما أدفع به عن ! أكون مثل أيب علي اجلبائي، وفالن وفالن ال أعلم شيئاً؟
  .كذاك الظن بك: وم له حبجيت، فقال إلكيانفسي وأق

عصمين اهللا يف شبايب بأنواع من العصمة، وقصر حمبيت على العلم، وما خالطت لعاباً قط، وال عاشرت إال أمثايل : وقال ابن عقيل
ثنيت عشرة سنة، من طلبة العلم، وأنا يف عشر الثمانني أجد من احلرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين، وبلغت ال

  .وأنا اليوم ال أرى نقصاً يف اخلاطر والفكر واحلفظ، وحدة النظر بالعني لرؤية األهلة اخلفية إال أن القوة ضعيفة

كان ابن عقيل ديناً، حافظاً للحدود، تويف له ابنان، فظهر منه من الصرب ما يتعجب منه، وكان كرمياً ينفق ما جيد، : قال ابن اجلوزي
 كتبه وثياب بدنه، وكانت مبقدار، تويف بكرة اجلمعة ثاين عشر مجادى األوىل سنة ثالث عشرة ومخس مئة، وكان وما خلف سوى

  .حزرم بثالث مئة ألف: اجلمع يفوت اإلحصاء، قال ابن ناصر شيخنا

ى جامع املنصور، صلي على شيخنا جبامع القصر، فأمهم ابن شافع، وكان اجلمع ما ال حيصى، ومحل عل: قال املبارك بن كامل
  .فصلي عليه، وجرت فتنةٌ، وجتارحوا، ونال الشيخ تقطيع كفن، ودفن قريباً من اإلمام أمحد

قرأت على القاضي أيب يعلى من : هو فريد فنه، وإمام عصره، كان حسن الصورة، ظاهر احملاسن، قال: وقال ابن اجلوزي فيه أيضاً
ه مبا مل حيظ به أحد من أصحابه مع حداثة سين، وكان أبو احلسن الشريازي إمام سنة سبع وأربعني وإىل أن تويف، وحظيت من قرب

  .الدنيا وزاهدها، وفارس املناظرة وواحدها، يعلمين املناظرة، وانتفعت مبصنفاته، مث مسى مجاعة من شيوخه
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  .ماً نافعاًوكان أصحابنا احلنابلة يريدون مين هجران مجاعٍة من العلماء، وكان ذلك حيرمين عل: مث قال

  .كانوا ينهونه عن جمالسة املعتزلة، ويأىب حىت وقع يف حبائلهم، وجتسر على تأويل النصوص، نسأل اهللا السالمة: قلت

وأقبل علي الشيخ أبو منصور بن يوسف، وقدمين على الفتاوي، وأجلسين يف حلقة الربامكة جبامع املنصور ملا مات شيخنا يف : قال
  .قام بكل مؤنيت وجتمليسنة مثان وأربع مئة، و

وأما أهل بييت، فإم أرباب أقالم وكتاب وأدب، وعانيت من الفقر والنسخ باألجرة مع عفٍة وتقى، ومل أزاحم فقيهاً يف حلقة، وال 
تطلب نفسي رتبةً من رتب أهل العلم القاطعة عن الفائدة، وأوذيت من أصحايب، حىت طلب الدم، وأوذيت يف دولة النظام بالطلب 

  .واحلبس

كان قد اشتغل مبذهب املعتزلة يف حداثته ابن الوليد، فأراد احلنابلة قتله، فاستجار بباب املراتب عدة : ويف تاريخ ابن األثري قال
  .سنني، مث أظهر التوبة

  .م، زالت احلشمةاألصلح العتقاد العوام ظواهر اآلي، ألم يأنسون باإلثبات، فمىت حمونا ذلك من قلو: وقال ابن عقيل يف الفنون

فتهافتهم يف التشبيه أحب إلينا من إغراقهم يف الترتيه، ألن التشبيه يغمسهم يف اإلثبات، فيخافون ويرجون، والترتيه يرمي م : قال
ي إىل النفي، فال طمع وال خمافة من النفي، ومن تدبر الشريعة، رآها غامسة للمكلفني يف التشبيه باأللفاظ الظاهرة اليت ال يعط

  .، فلم يكفهر لقوله، تركه وما وقع له"نعم: "أويضحك ربنا؟ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ظاهرها سواه، كقول األعرايب

إنه مسيع بصري، مريد متكلم، حي عليم، كل : أحدمها حق، والثاين باطل، فاحلق أبو يقول: قد صار الظاهر اليوم ظاهرين: قلت
يده، وكلم موسى تكليماً، واختذ إبراهيم خليالً، وأمثال ذلك، فنمره على ما جاء، ونفهم منه شيء هالك إال وجهه، خلق آدم ب

  .له تأويلٌ خيالف ذلك: داللة اخلطاب كما يليق به تعاىل، وال نقول

بل صفاته أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد، ومتثل البارئ خبلقه، تعاىل اهللا عن ذلك، : والظاهر اآلخر وهو الباطل، والضالل
 كذاته، فال عدل له، وال ضد له، وال نظري له، وال مثيل له، وال شبيه له، وليس كمثله شيء، ال يف ذاته، وال يف صفاته، وهذا أمر

  .يستوي فيه الفقيه والعامي، واهللا أعلم

    

زل الطائع، وتولية القادر، كان جدي كاتب اء الدولة بن بويه، وهو الذي كتب نسخة ع: مسعت ابن عقيل يقول: قال السلفي
  .وهي عندي خبط جدي

حججت، فالتقطت عقد لؤلٍؤ فيه خيط أمحر، فإذا شيخ أعمى : حكى ابن عقيل عن نفسه قال: وقال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي
 وقصدت بغداد، خذ الدنانري، فامتنعت، وخرجت على الشام، وزرت القدس،: ينشده، ويبذل مللتقطه مئة دينار، فرددته عليه، فقال

إمامنا تويف فصل بنا هذا : فأويت حبلب على مسجد وأنا بردان جائع، فقدموين، فصليت م، فأطعموين، وكان أول رمضان، فقالوا
إلمامنا بنت، فزوجت ا، فأقمت معها سنة، وأولدا ولداً ذكراً، فمرضت يف نفاسها، فتأملتها يوماً فإذا : الشهر، ففعلت، فقالوا

: أنت هو واهللا، لقد كان أيب يبكي، ويقول: هلذا قصة، وحكيت هلا، فبكت، وقالت: قها العقد بعينه خبيطه األمحر، فقلت هلايف عن

  .اللهم ارزق بنيت مثل الذي رد العقد علي، وقد استجاب اهللا منه، مث ماتت، فأخذت العقد واملرياث، وعدت إىل بغداد

 دار، كلما سكنها ناس أصبحوا موتى، فجاء مرة رجلٌ مقرئ، فاكتراها، وارتضى ا، كان عندنا بالظفرية: وحكى عن نفسه قال
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ملا بت ا، صليت العشاء، وقرأت شيئاً، وإذا شاب قد : فبات ا وأصبح ساملاً، فعجب اجلريان، وأقام مدةً، مث انتقل، فسئل، فقال
هذه الدار، كيف : ئاً من القرآن، فشرعت أعلمه، مث قلتال بأس عليك، علمين شي: صعد من البئر، فسلم علي، فبهت، فقال

ففي : حنن جن مسلمون، نقرأ ونصلي، وهذه الدار ما يكتريها إال الفساق، فيجتمعون على اخلمر، فنخنقهم، قلت: حديثها؟ قال
املرقي من : مبعزم يف الدرب يقولنعم، فكان يصعد من البئر يف النهار، وألفته، فبينما هو يقرأ، إذا : الليل أخافك، فجئ اراً، قال

اطلبه، فقمت وأدخلته، فإذا باجلين قد صار ثعباناً يف السقف، : معزم، قال: أيٍش هذا؟ قلت: الدبيب، ومن العني، ومن اجلن، فقال
! ين من صيدي؟أمتنع: فعزم الرجل، فما زال الثعبان يتدىل حىت سقط يف وسط املندل، فقام ليأخذه ويضعه يف الزنبيل، فمنعته، فقال

قتلين هذا ذه األسامي، وما : ما لك؟ قال: فأعطيته ديناراً وراح، فانتفض الثعبان، وخرج اجلين، وقد ضعف واصفر وذاب، فقلت
: قال ابن عقيل. فسمعت تلك الليلة النعي، فازمت: قال. أظنين أفلح، فاجعل بالك الليلة، مىت مسعت من البئر صراخاً، فازم

أن يسكن تلك الدار بعدهاوامتنع أحد .  

أخربنا إمساعيل بن طارق، أخربنا أبو البقاء يعيش، أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أخربنا علي بن عقيل الفقيه، أخربنا أبو حممد 
باس، كنت عند ابن ع: اجلوهري، أخربنا القطيعي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة، حدثنا عوف، عن سعيد بن أيب احلسن قال

من صور صورة عذبه اهللا يوم : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: إمنا معيشيت من التصاوير، فقال: إذ أتاه رجلٌ، فقال
  ".القيامة حىت ينفخ فيها، وليس بنافخ فيها أبداً

  ابن أبي عمامة

  .ادي احلنبلياملفيت الواعظ الكبري، أبو سعد املعمر بن علي بن املعمر بن أيب عمامة البغد

  .ولد سنة تسع وعشرين وأربع مئة

ومسع من ابن غيالن، وأيب حممد بن املقتدر، واحلسن بن حممد اخلالل، وعبد العزيز بن علي األزجي، وأيب القاسم التنوخي، وروى 
  .السري

  .ابن ناصر، وأبو املعمر األنصاري: حدث عنه

وناظر، وحفظ األدب والشعر والنوادر يف اجلد واهلزل ما مل حيفظه غريه، درس الفقه على شيوخ زمانه، وأفىت : قال ابن النجار
وانفرد بالوعظ، وانتفعوا مبجالسه، فكان يبكي الناس ويضحكهم، وله قبولٌ عظيم عند اخلاص والعام، وكان له من حدة اخلاطر، 

  . يف التراويح وينادمهوخفة الروح ما شاع وذاع واتفق عليه اإلمجاع، وكان يؤم باإلمام املقتدي بأمر اهللا

  .مات يف روى عنه سنة ست ومخس مئة، وشيعه خلق كثري، وساق ابن النجار نوادر وطيب مزاٍح له

  : أخوه

  عثمان بن علي

  .الشيخ املعمر، أبو املعايل عثمان بن علي بن املعمر بن أيب عمامة البغدادي البقال

ان، وقرأ األدب على عبد الواحد بن برهان، واحلسن بن حممد الدهان، مسع من أيب طالب بن غيالن، وعمر بن عبد امللك الرز
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  .وروى قليالً

: كان عسراً، غري مرضي السرية، خيل بالصلوات، ويرتكب احملظورات، روى عنه ابن اإلخوة والسلفي، قال السلفي: قال ابن النجار

  .قرأ اللغة على ابن برهان إال أن يف عقله خلالً، وهو حسن الطريقة

    

رأينا أبا املعايل ابن أيب عمامة يف جامع املنصور، ومعنا جزٌء، فأردنا أن نقرأه : مسعت عبد الوهاب األمناطي يقول: وقال السمعاين
ال حيل لكم أن تسمعوا من كذاب، : أيها الناس، اشهدوا أين كذاب، مث قال: عليه، فسألناه، فأىب، فأحلحنا عليه، فرفع صوته، وقال

  .وكان شاعراً هجاًء، خبيث اللسان: قوموا، قال

  .مات يف روى عنه سنة سبع عشرة ومخس مئة، وله إحدى وتسعون سنة

  الطغرائي

العميد، فخر الكتاب، مؤيد الدين أبو إمساعيل احلسني بن علي ابن حممد بن عبد الصمد األصبهاين املنشئ، الشاعر، ذو باع مديد 
  : ا أملح قولهيف الصناعتني، وله المية العجم بديعة، وم

 السلو وأقصر العشاق طاب  قلب مالك والهوى من بعد ما يا

 نازعتهم كأس الغرام أفاقوا  أوما بدا لك في اإلفاقة واأللى

 ال يرجى له إفراق تشكوه  مرض النسيم وصح والداء الذي

 تطوى عليه أضالعي خفاق  خفوق البرق والقلب الذي وهذا

  .ةقتل سنة أربع عشرة ومخس مئ

  السعيدي

  .الشيخ العالمة، البارع املعمر، شيخ العربية واللغة، أبو عبد اهللا حممد بن بركات بن هالل بن عبد الواحد السعيدي املصري األديب

  .مولده يف رح سنة عشرين وأربع مئة

  .ولو مسع يف صباه، لسمع من مسند مصر أيب عبد اهللا بن نظيف الفراء

أيب عبد اهللا القضاعي، وعبد العزيز بن احلسن الضراب، وكرمية املروزية، فجاور، ومسع منها صحيح وقد مسع يف الكرب من القاضي 
  .البخاري

السلفي، والشريف أبو الفتوح اخلطيب، وإمساعيل ابن علي النحوي، ومنجب املرشدي، وأبو القاسم هبة اهللا : حدث عنه
  .البوصريي، وآخرون

  .ر يف عصره يف اللغةكان شيخ مص: أرخ السلفي مولده، وقال

  : عمل يف مسافر العطار: ذكره العماد الكاتب، فقال. تويف يف ربيع اآلخر سنة عشرين ومخس مئة، وله مئة سنة وثالثة أشهر
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  ويا قوام الغصن الرطب  يا عنق اإلبريق من فضة

  تقدر أن تخرج من قلبي  هبك تجافيت وأقصيتني

  ابن برهان

  .ح أمحد بن علي بن برهان بن احلمامي، البغدادي الشافعيالعالمة الفقيه، أبو الفت

  .كان أحد األذكياء، بارعاً يف املذهب وأصوله، من أصحاب ابن عقيل، مث حتول شافعياً، ودرس بالنظامية

  .ومسع من النعايل، وابن البطر، وبقراءته مسع ابن كليب الصحيح من أيب طالب الزينيب. تفقه بالشاشي والغزايل

كان خارق الذكاء، ال يكاد يسمع شيئاً إال حفظه، حالالً للمشكالت، يضرب به املثل يف تبحره، تصدر لإلفادة : ن النجارقال اب
  .مدة، وصار من أعالم الدين، مات كهالً سنة مثاين عشرة ومخس مئة

  أبو عدنان

 بن أيب نزار حممد بن علي بن حممد بن أمحد ابن جبري الشيخ اجلليل، املعمر النبيل، أبو عدنان حممد بن أمحد بن الشيخ أيب عمر املطهر
  .الربعي األصبهاين

  .ولد سنة أربع وثالثني وأربع مئة

مسع املعجم الصغري من أيب بكر بن ريذه، ومسع من جده املطهر، وجعفر بن حممد بن جعفر، ومسع كتاب الرهبان لألسلي، من أيب 
اب شيوخ شعبة للطيالسي منه عن أيب الشيخ، وكتاب العيد أليب الشيخ وكتاب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر الذكواين، وكت

  .األطعمة البن أيب عاصم، وكتاب السنة ليعقوب الفسوي، وكتاب احملنة مجع صاحل بن أمحد

  .أبو العالء العطار، وأبو موسى املديين، وحيىي بن حممود الثقفي وآخرون: حدث عنه

  . صاحلٌ، هو أبو شيخينا عبد املغيث وعبد اجلليلهو شيخ، سديد،: قال السمعاين

  .تويف يف شهر روى عنه سنة ست عشرة ومخس مئة: قال أبو موسى

  العلوي

الشيخ الكبري، شيخ الصوفية بأصبهان، السيد أبو حممد محزة بن العباس بن علي العلوي احلسيين، األصبهاين الصويف، مكثر عن أيب 
  . الطائفة، ويعرف بربطلةطاهر بن عبد الرحيم، وكان مقدم

السلفي، وأبو سعيد الصائغ، وأبو موسى املديين، وحممد بن عبد اخلالق بن أيب شكر اجلوهري، وعفيفة الفارفارنية خامتة : روى عنه
  .أصحابه، وذكره السمعاين يف شيوخه باإلجازة

  .تويف يف سادس عشر مجادى األوىل سنة سبع عشرة ومخس مئة

  ابن سارة
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  .سارة، اللغوي الشنتريين، نزيل إشبيلية: دلس، أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن صارة، ويقالشاعر األن

  .تويف سنة سبع عشرة ومخس مئة. نسخ خبطه املليح للناس كثرياً، ومدح األمراء، وكتب لبعضهم، وله ديوان مشهور

    

  الحريري

  .مد بن عثمان البصري احلرامي احلريري، صاحب املقاماتالعالمة البارع، ذو البالغتني، أبو حممد القاسم بن علي بن حم

  .ولد بقرية املشان من عمل البصرة

  .ومسع من أيب متام حممد بن احلسن بن موسى، وأيب القاسم الفضل القصباين، وخترج به يف األدب

، وأيب إسحاق الشريازي، وقرأ قدم احلريري بغداد، وقرأ على علي بن فضال ااشعي، وتفقه على ابن الصباغ: قال ابن افتخار
الفرائض على اخلربي، مث قدم بغداد سنة مخس مئة، وحدث ا جبزء من حديثه ومبقاماته، وقد أخذ عليه فيها ابن اخلشاب أوهاماً 

  .يسرية اعتذر عنها ابن بري

الترسل، وغري ذلك، وخضع لنظمه وأملى بالبصرة جمالس، وعمل درة الغواص يف وهم اخلواص، وامللحة وشرحها، وديواناً يف : قلت
  .نثره البلغاء

روى عنه ابنه أبو القاسم عبد اهللا، والوزير علي بن طراد، وقوام الدين علي بن صدقة، واحلافظ ابن ناصر، وأبو العباس املندائي، 
أمحد بن الناعم، ومنوجهر بن وأبو بكر بن النقور، وحممد بن أسعد العراقي، واملبارك بن أمحد األزجي، وعلي بن املظفر الظهريي، و

  .تركانشاه، وأبو الكرام الكرابيسي، وأبو علي بن املتوكل، وآخرون

كان أبو زيد السروجي شيخاً شحاذاً : وآخر من روى عنه باإلجازة أبو طاهر اخلشوعي الذي أجاز لشيوخنا، فعن احلريري قال
ين حرام، فسلم، مث سأل، وكان الوايل حاضراً، واملسجد غاص بليغاً، ومكدياً فصيحاً، ورد البصرة علينا، فوقف يف مسجد ب

بالفضالء، فأعجبتهم فصاحته، وذكر أسر الروم ولده كما ذكرنا يف املقامة احلرامية فاجتمع عندي مجاعةٌ، فحكيت أمره، فحكى يل 
 فتعجبوا من جريانه يف ميدانه، كل واحد أنه شاهد منه يف مسجد مثل ما شاهدت، وأنه مسع منه معىن يف فصل، وكان يغري شكله،

  .نقل هذه القصة التاج املسعودي عن ابن النقور عنه. وتصرفه يف تلونه، وإحسانه، وعليه بنيت هذه املقامات

: اشتهرت املقامات، وأعجبت وزير املسترشد شرف الدين أنوشروان القاشاين، فأشار عليه بإمتامها، وهو القائل يف اخلطبة: قلت

  .رته حكم، وطاعته غنمفأشار من إشا

: فاحلارث" كلكم حارثٌ، وكلكم مهام: "وأما تسميته الراوي هلا باحلارث بن مهام، فعىن به نفسه أخذاً مبا ورد يف احلديث

  .الكثري االهتمام، فقصد الصفة فيهما، ال العلمية: الكاسب، واهلمام

  .لبصرة معروفة بالوخمبليدة فوق ا: حباء مفتوحة وراء، واملشان بالفتح: وبنو حرام

وجدت يف عدة تواريخ أن احلريري صنف املقامات بإشارة أنوشروان، إىل أن رأيت بالقاهرة نسخة خبط املصنف، : قال ابن خلكان
  .وقد كتب أنه صنفها للوزير جالل الدين أيب علي بن صدقة وزير املسترشد، فهذا أصح، ألنه خبط املصنف

با زيد السروجي امسه مطهر ابن سالر، وكان بصرياً لغوياً، صحب احلريري، وخترج به، وتويف بعد ويف تاريخ النحاة للقفطي أن أ
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  .عام أربعني ومخس مئة، مسع أبو الفتح املندائي منه امللحة بسماعه من احلريري

بالبصرة، فادعاها احلريري، هذه لرجل مغريب مات : إن احلريري عمل املقامات أربعني وأتى ا إىل بغداد، فقال بعض األدباء: وقيل
األدب، فاقترح عليه إنشاء رسالة يف واقعٍة عنه، فانفرد وقعد زماناً مل يفتح عليه ما يكتبه، فقام : فسأله الوزير عن صناعته، فقال

  : وقال علي بن أفلح الشاعر. خجالً

 عثنونه من الهوس ينتف  لنا من ربيعة الفرس شيخٌ

  ه وسط الديوان بالخرسرما  اهللا بالمشان كما أنطقه

  .وكان يذكر أنه من ربيعة الفرس، وكان يعبث بلحيته، فلما رد إىل بلده، كملها مخسني ونفذها، واعتذر عن عيه باهليبة

  .وكان غنياً له مثانية عشر ألف خنلة. بل كره املقامة ببغداد، فتجاهل، وقبل صغرياً حبلقة: وقيل

سلين ما : ل، فنهاه األمري عن نتف حليته، وتوعده، فتكلم يوماً بشيء أعجب األمري، فقالكان عفشاً زري اللباس فيه خب: وقيل
  .قد فعلت: أقطعين حلييت، فضحك، وقال: شئت، قال

جنم الدين عبد اهللا، وقاضي البصرة ضياء : تويف احلريري يف سادس رجب سنة ست عشرة ومخس مئة بالبصرة، وخلف ابنني
  .ه سبعون سنةاإلسالم عبيد اهللا، وعمر

  ابن السمرقندي

الشيخ اإلمام، احملدث املتقن، أبو حممد عبد اهللا بن املقرئ احملقق أمحد بن عمر بن أيب األشعث بن السمرقندي، الدمشقي املولد، 
  .البغدادي الدار، اللغوي، أخو احملدث إمساعيل

    

د الدائم اهلاليل بدمشق، وأبا احلسني بن النقور، والصريفيين، مسع أبا بكر اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين، وأبا نصر بن طالب، وعب
وعدةً ببغداد، وعبد الرمحن بن حممد بن عفيف ببوشنج، وعلي بن موسى املوسوي مبرو، وكامل بن إبراهيم اخلندقي جبرجان، 

  .والفضل بن احملب، وعدةٌ بنيسابور، وأبا منصور بن شكرويه وطبقته بأصبهان

ب الكثري، وكان يفهم ويدري، مع اإلتقان والتحري والدين، وسعة األدب، وكان يقرأ لنظام امللك على وعين باحلديث، وكت
  .الشيوخ، ويفيده

  .444مولده سنة . خرج لنفسه املعجم

  .كان فاضالً عاملاً، ثقةً، ذا لسٍن وعربيٍة، إذا قرأ أعرب وأغرب: حدث عنه السلفي، وقال

شرة ومخس مئة، وكان أبوه من كبار تالمذة أيب علي األهوازي يف القراءات، وسيأيت أخوه مات يف ربيع اآلخر سنة ست ع: قلت
  .إمساعيل بن السمرقندي

روى عنه أخوه وبنته كمال، وابن . كان أبو حممد يكتب مليحاً، ويضبط صحيحاً، كان موصوفاً باحلفظ والثقة: قال ابن النجار
  . كامل، وحيىي بن بوشناصر، وهبة اهللا بن مكرم، وشيخانا ذاكر بن
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كان حافظ : إىل أن قال. أبو حممد السمرقندي شاب، فاضلٌ، حافظ، حديد اخلاطر، خفيف الروح: وقال عبد الغافر يف السياق
  .وقته

  أبو سعد بن الطيوري

قرئ الدالل يف الكتب، الشيخ الصدوق املسند، أبو سعٍد أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد ابن القاسم الصرييف بن الطيوري البغدادي، امل
  .أخو احملدث أيب احلسني

  .كان صاحلاً، مقرئاً، مكثراً

وأجاز له أبو علي األهوازي، . مسع أبا طالب بن غيالن، وأبا حممد اخلالل، وأبا الطيب الطربي، واجلوهري، والعشاري، وعدةً
  .واحلافظ حممد بن علي الصوري، واحلسن بن حممد اخلالل، وطائفة

  .قرأ بالروايات على أيب بكر حممد بن علي اخلياط، وأيب علي بن البناء: جارقال ابن الن

  .وأجاز له عبد العزيز بن علي األزجي وغريه: قال

أبو طاهر السلفي، والصائن بن عساكر، وابن بوش، وذاكر بن كامل وعدة، وتفرد بإجازته حيىي بن بوش، وعفيفة : حدث عنه
  .الفارفانية

  . عشرة ومخس مئة، وكان مولده يف سنة أربٍع وثالثني وأربع مئةتويف يف رجب سنة سبع

  .صدوق، صحيح السماع، داللٌ يف الكتب: قال ابن النجار

أنبأنا أمحد بن سالمة، أنبأنا حيىي بن بوش، أخربنا أمحد بن عبد اجلبار قراءةً عليه، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا أبو بكر الشافعي، 
د، حدثنا يزيد، أخربنا ابن أيب خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، مسعت رسول اهللا صلى اهللا حدثنا احلارث بن حمم

  .وذكر احلديث" الذهب بالذهب، مثالً مبثٍل، يداً بيٍد: "عليه وسلم يقول

  ابن المهتدي باهللا

مد بن املهتدي باهللا اهلامشي العباسي، البغدادي الشيخ اجلليل، الصاحل العدل الصادق، أبو الغنائم حممد بن حممد بن أمحد بن حم
  .احلرميي، اخلطيب، من بقايا املسندين ببغداد

  .مسع أبا القاسم بن لؤلؤ، وأبا احلسن القزويين، وأبا إسحاق الربمكي، وأبا حممد اجلوهري

  .از للخشوعيحدث عنه ابن ناصر، والسلفي، وذاكر بن كامل، وأبو طاهر املبارك بن املعطوش، وآخرون، وأج

  .517مولده يف سنة ست وثالثني وأربع مئة، ومات يف ربيع األول سنة 

  الفرضي

  .الشيخ أبو املعايل هبة اهللا بن حممد بن أمحد بن مسلم البغدادي الفرضي، أخو نصر اهللا

  .مسع أبا طالب بن غيالن، وأبا حممد بن اخلالل، واجلوهري
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  .ذكره ابن النجار. ش، وغريمهاروى عنه املبارك بن كامل، وحيىي بن بو

  .مات يف رمضان سنة سبع عشرة ومخس مئة، وله تسعون سنة رمحه اهللا

  النوحي

اإلمام احملدث، الفقيه اخلطيب الكبري، أبو إبراهيم إسحاق بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن نوح النوحي النسفي احلنفي، 
 حممد بن عبد الرمحن نافلة حممد بن علي الترمذي صاحب املؤلف أيب الليث شيخ احلنفية، راوي كتاب تنبيه الغافلني عن

السمرقندي، وروى أيضاً عن عمر بن أمحد بن شاهني السمرقندي، وعلي بن احلسني السعدي، وعلي بن حسن بن مكي النسفي، 
  .والعالمة عبد العزيز بن أمحد احللوائي، واحلافظ أيب مسعود أمحد بن حممد البجلي

عمر بن حسن الدرغي، وإبراهيم بن يعقوب الواعظ، وحممد بن حممد السعدي املؤدب، وحممد بن يوسف النجانيكثي، : عنهحدث 
وأسعد بن إبراهيم القطواين، وحممد بن حممد بن فارس اهلامشي، وحممود بن علي النسفي، وعلي بن عبد اخلالق اليشكري مشيخة 

  .أيب املظفر السمعاين، وعدة

    

  . بسمرقند من أصوله، وكان من كبار األئمةأملى مدةً

  .مات يف مجادى األوىل سنة مثاين عشرة ومخس مئة، وله مخس ومثانون سنة

  الزعفراني

الشيخ اإلمام، الفقيه العالمة، احملدث الثبت الصاحل، أبو احلسن حممد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن حممد البغدادي الزعفراين، 
  .اجلالب الشافعي

  . سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة، وكان تاجراً جواالًمولده

مسع أبا بكر اخلطيب، فأكثر، وأبا جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا احلسني بن املهتدي باهللا، وابن النقور، ومسع 
نصور بن شكرويه، وطائفةً، ومبصر بدمشق أبا نصر بن طالب، وبالبصرة حممد بن علي السرييف، وأبا علي التستري، وبأصبهان أبا م

  .من صاحل بن إبراهيم بن رشدين، وكتب الكثري، وحرر، وقيد ومجع وصنف، وتفقه على الشيخ أيب إسحاق، فربع يف املذهب

يوسف بن مكي، وأبو طاهر بن احلصين، وهبة اهللا ابن احلسن الصائن، وأبو طاهر السلفي، وعبد احلق اليوسفي، وأخوه : حدث عنه
  .الرحيم، وحيىي بن بوش، وآخرونعبد 

  .مات ببغداد يف صفر سنة سبع عشرة ومخس مئة

وفيها مات أبو سعد بن الطيوري، وأبو عبد اهللا أمحد بن حممد ابن علي بن اخلياط التغليب، شاعر الشام، وأبو حممد محزة بن العباس 
لعنربي، وأبو الغنائم بن املهتدي باهللا، وأبو صادق مرشد العلوي، وظريف بن حممد النيسابوري، وأبو شل عبد الصمد ابن أمحد ا
  .ابن حيىي املديين، وأبو عمران موسى بن عبد الرمحن بن أيب تليد الشاطيب

  الدشتج
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  .الدشتج: الشيخ املعمر، مسند الوقت، أبو طاهر عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن اهليثم األصبهاين الذهيب، الصباغ الدشيت، ويقال

  .من روى عن أيب نعيم احلافظ، وعبد الرمحن بن أمحد بن عمر الصفارخامتة 

  .وقد مسع أيضاً من أيب بكر بن ريذه، وأيب الوفاء مهدي بن حممد، وعبيد اهللا بن املعتز، وغريهم

، وآخرون، السلفي، وأبو موسى املديين، وأمحد بن الفضل الكراين، وعفيفة الفارفانية، وعبد الواحد بن أيب املطهر: حدث عنه
  .وباحلضور حيىي الثقفي، وأبو جعفر الصيدالين، ومساعه من أيب نعيم حضور

  .مات يف ثاين عشر ربيع األول سنة مثان عشرة ومخس مئة، وله نيف وتسعون سنة

  المرتب

صور، وكان يؤرخ اإلمام أبو احلسن علي بن أيب القاسم أمحد بن حممد البغدادي الدهان املرتب، كان مرتباً للصفوف جبامع املن
  .ويذاكر، لكنه أمي

  .مسع أبا الغنائم بن املأمون، وابن املهتدي باهللا، وصحب أبا علي بن الشبل

  .روى عنه السلفي، وخطيب املوصل، وحممد بن درما الصلحي، وطائفة

  .تويف سنة مثان عشرة ومخس مئة

  . وستني، فافتضحمسع املرتب لنفسه يف جزٍء على اخلطيب، وأرخه سنة مخٍس: قال أبو علي

  الدقاق

  .احلافظ األوحد، املفيد الرحال، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن حممد األصبهاين الدقاق

  .عرفت بني الطلبة بالدقاق بصديقي أيب علي الدقاق، وولدت مبحلة جرواءان سنة بضٍع وثالثني وأربع مئة: كان يقول

 اهللا بن شبيب الضيب، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وسعيد العيار، وأيب الفضل عبد ومسعت يف سنة سبٍع وأربعني من اخلطيب عبد
  .الرمحن بن أمحد الرازي، وأصحاب ابن املقرئ، وشيخنا أيب القاسم ابن منده

وأول رحليت كان يف سنة ست وستني، ومسعت بنيسابور وطوس، وسرخس ومرو، وهراة وبلخ، وجرجان، وخبارى، ومسرقند 
  .ومل نصل إىل العراقوكرمان، 

فأما الذين كتبت عنهم بأصبهان، فأكثر من ألف شيخ، وكتبت يف الرحلة عن أكثر من ألٍف أخرى، فقد مسعت راة : إىل أن قال
  .ونيسابور من ست مئة

  .كان الدقاق حمدثاً مكثراً، أثرياً متبعاً، فقرياً متعففاً ديناً: قلت

  .أبو موسى املديين، وخليل بن بدٍر الراراين، وعدةحدث عنه السلفي، وأبو سعٍد الصائغ، و

  .مات يف شوال يف سادسه سنة ست عشرة ومخس مئة

  أبو صادق المديني
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  .احملدث الثقة العامل، أبو صادٍق مرشد بن حيىي بن القاسم املديين، مث املصري

 وحممد بن احلسني الطفال، وداجن السدوسي، مسع أبا احلسن علي بن محصة، وعلي بن ربيعة، وأبا القاسم علي بن حممد الفارسي،
  .واحلكيمي، وعدة

  .وأجاز له علي بن منري اخلالل، وأبو احلسن بن صخر، وطائفة

  .كان ثقةٌ، صحيح األصول، أكثرها خبط ابن بقاء وبقراءته: قال السلفي

    

 الكاملي، وعبد اهللا بن بري النحوي، وأبو السلفي، وحممد بن علي الرحيب، وعشري بن علي املزارع، وعلي بن هبة اهللا: حدث عنه
  .القاسم هبة اهللا بن علي البوصريي، وآخرون

  .مات يف ذي القعدة سنة سبع عشرة ومخس مئة

  ابن الخياط

شاعر عصره، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن علي بن حيىي بن صدقة التغليب الدمشقي الكاتب، من كبار األدباء، ونظمه يف الذروة، 
  .ه شائع، عاش سبعاً وستني سنة، وتويف سنة سبع عشرة ومخس مئةوديوان

  : وله

 يبدو لعينك منه حلي مناطق  ترى قلق الغدير كأنه أوما

  فارتج يخفق مثل ثلب العاشق  لعب الشعاع بمائه مترقرق

كتب أبو عبد اهللا حبماة أليب فابن اخلياط الدمشقي، هو أمحد بن سين الدولة أيب الكتائب الكاتب ابن علي، وهو من طرابلس، و
الفوارس بن مانك، وخدمه مدة، مث اشتهر بالشعر، ومدح امللوك واألمراء، واجتمع حبلب باألمري أيب الفتيان بن حيوس، وروى عنه، 

  .ةوعن السابق حممد بن اخلضر بن أيب مهزول املعري، وحسان بن احلباب، وأيب نصر بن اخليسي، وعبد اهللا بن أمحد بن الدويد

  .روى عنه أمحد بن حممد الطليطلي، وحممد بن نصر القسراين الشاعر، وخترج به

  .كان ابن اخلياط شاعر الشام: وقال السلفي

ابن اخلياط يف عصره أشعر الشاميني بال _ وكان شاعراً مفلقاً _ وقال يل أبو الفوارس جناء بن إمساعيل العمري بدمشق سنة عشر 
  .خالف

  .رت من شعره جملدة لطيفة، ومسعتها منهوقد اخت: قال السلفي

  : دخلت يف الصبا على األمري ابن حيوس حبلب وهو مسن، فأنشدته يل: وقال ابن اخلياط

  وكفاك عين منظري عن مخبري  يبق عندي ما يباع بدرهٍم لم

 أن تباع وأين أين المشتري من  صبابة ماء وجٍه صنتها إال
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كرمت عندي، ونعيت إيل نفسي، فإن الشام ال خيلو من : لكان أحسن، مث قال. نعم املشتريوأنت : لو قلت: فقال له ابن حيوس
شاعر جميد، فأنت وارثي، فاقصد عمار بطرابلس، فإم حيبون هذا الفن، مث وصله بثياب، ودنانري، ومضى إىل بين عمار، فوصلوه، 

  .ومدحهم

لشعر ابن اخلياط طالوة ليست له، ومن كان ينظر إىل ابن اخلياط، ابن حيوس أصنع من ابن اخلياط، لكن : قال العماد الكاتب
  .يعتقده مجاالً أو محاالً، لبزته وشكله وعرضه

  : فمن قوله يف عضد الدولة أبق بن عبد الرزاق األمري بدمشق قصيدته املشهورة الفائقة، وهي أكثر من سبعني بيتاً، أوهلا

 اها يطير بلبهكاد ري فقد  خذا من صبا نجٍد أماناً لقلبه

  : ومدح القاضي فخر امللك أبا علي بن حممد بن عمار بطرابلس ذه

 لمشوٍق إن تهوم جفناه فمن  هبوا طيفكم أعدى على الناس مسراه

  .وهي طويلة

  : وله يف الرئيس وجيه امللك أيب الذواد مفرج بن احلسن الصويف

 شقاقلبك بعدها أن يع لمنعت  كنت شاهد عبرتي يوم النقا لو

 من أن ال أذوب تحرقا وعجبت  في أن ال أطيق تجلداً وعذرت

 حشى قلقاً وقلباً شيقا إال  الظباء غداة رامة لم تدع إن

 مر مجتازاً عليك وما سقى قد  سنحت وما منحت وكم من عارٍض

  .وهي طويلة

  : وله يف أبق األمري املذكور قصيدته املشهورة

 القلوب دم للحدق أعند  سيف ألحاظه الممتشق سلوا

 إذا عنف الشوق يوماً رفق  من معيٍن وال عاذٍر أما

 الموشح والمنتطق ماضي  تجلى لنا صارم المقلتين

 من طرفه إذا رمق بأفتك  الترك ما سهمه إذ رمى من

 السهاد ضجيع القلق سمير  وافيته زائراً وليلة

 بالسكر منه النزق ووقر  راضت الكأس أخالقه وقد

 المقبل والمعتنق شهي  العناق فقبلته وخف

 طرا أم خياٌل طرق أزور  أخالج شكي به وبت

 للوصل كيف اتفق وأعجب  أفكر في الهجر كيف انقضى

 ما جل منه ودق وللحسن  ما عز مني وهان فللحب
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 أحس بنعمى أبق لما  أبق الدمع من راحتي لقد

  ومن أمه السيل خاف الغرق  يهرب من جوده تطاوح

    : وله يف أيب النجم هبة اهللا بديع األصبهاين وزير امللك تتش، منها

 وفد الهم أو زاخر اليم ترادف  تمطت بي وليٍل كأنه وخيٍل

  قالئد نظمي أو مساعي أبي النجم  دجاه والنجوم كأنها شققت

غشاين يف حلقيت، وينشدين ما أستكثره له، كان ابن اخلياط أول ما دخل طرابلس وهو شاب ي: وقال أبو عبد اهللا أمحد الطليطلي
أنت ال تقوم بنحو وال لغة، : فأمه ألنين كنت إذا سألته عن شيء من األدب، ال يقوم به، فوخبته يوماً على قطعة عملها، وقلت

  : امسع: فمن أين لك هذا الشعر؟ فقام إىل زاوية، ففكر، مث قال

  شعري كله نخبمن بعض شعري و  قال إذ أنشدته نخباً وفاضٍل

 شأنه معجزات النظم والخطب من  شيء عندك مما يستعين به ال

 لي فمن أين هذا الفضل واألدب قل  فال عروض وال نحو وال لغةٌ

 القريحة علم ليس يكتسب إن  قول امرٍئ صحت قريحته فقلت

 طبعي فهل يعتاقني سبب والنحو  عروضي ولفظي جله لغتي ذوقي

  .هللا ال استعظمت لك بعدها عظيماً، ولزمين بعد ذلك، فأفاد من األدب وما استقل بهحسبك، وا: فقلت

وله يف . وقع هبة اهللا بن بديع أبو النجم البن اخلياط بألف دينار، وهو آخر شاعر يف زماننا وقع له بألف دينار: وقال ابن القيسراين
  : سديد امللك أيب احلسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ بشريز

  وحزمي حزمي في ظهور النجائب  يقيني حادثات النوائب يقيني

 به الخطب الذي هو غالبي غلبت  جيشٌ من العزم طالما سينجدني

 الليالي ال قراع الكتائب قراع  كان حرب الدهر عود نفسه ومن

 كل ناٍء عن رجاٍء بخائب وال  وما كل داٍن من مراٍم بظافٍر

 مما بين عيني وحاجبي وأقرب  وإن الغنى مني ألدنى مسافةً

 ما ألوى الزمان بصاحب فتنجح  آمالي إلى ابن مقلد سأصحب

  .يف أبيات

  ابن الخازن

  .األديب أبو الفضل أمحد بن حممد بن الفضل ابن اخلازن الدينوري، مث البغدادي، الشاعر، صاحب اخلط الفائق، والنظم الرائق

  .تويف سنة مثان عشرة
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. وله ولد نسخ املقامات كثرياً، وهو أبو الفتح نصر اهللا بن أمحد بن اخلازن. اتب أيب الفوارس ابن اخلازنوخطه يقارب خط الك

  .وكان أبو الفوارس يروي عن اجلوهري

  .كان أحسن الناس خطاً: قال فيه السلفي

  .نسخ مخس مئة ختمة، وله نظم أيضاً: قيل: قلت

  .لي بن حسني الديلمي، مث البغداديتويف سنة اثنتني ومخس مئة، وامسه حسني بن ع

  أبو نهشل

  .الشيخ اجلليل املعمر، أبو شل عبد الصمد بن أيب الفوارس أمحد بن الفضل العنربي، التميمي األصبهاين

  .ولد سنة سبع وعشرين وأربع مئة

 شاهدت األصل بذلك، فهو خامتة أجاز له أبو احلسني بن فاذشاه، وقد مسع منه يف سنة اثنتني وثالثني جزء الزهد ألسد بن موسى،
من حدث عنه، وروى أيضاً عن هارون بن حممد، وأيب بكر بن شاذان األعرج، وابن ريذه؛ مسع منه معجمي الطرباين األكرب 

  .واألصغر، ومسع فضائل القرآن لعبد الرزاق من هارون عن الطرباين، ومسع بر الوالدين أليب الشيخ، وأشياء تفرد ا

لفي، وأبو موسى املديين، وأبو جعفر حممد بن إمساعيل الطوسي، ومسعود بن أيب منصور اجلمال، ومسعود بن الس: حدث عنه
  .حممود العجلي، وعبد الواحد بن أيب املطهر الصيدالين

لرمحانية، أجاز يل، وكان مكثراً معمراً، وكان أبوه من فضالء األدباء، وكان عبد الصمد من غالة العبد ا: قال أبو سعد السمعاين
  .فضائل القرآن إلمساعيل بن عمرو البجلي: ومن مروياته بعلو

  .تويف يف ذي احلجة سنة سبع عشرة ومخس مئة: قلت

    

: أنبأنا حيىي بن أيب منصور الفقيه، أخربنا حممد بن عبد الغين سنة مثان وست مئة، أخربنا أمحد بن حممد، وإسحاق بن حيىي قاال

وأخربنا مسعود بن حممود بن خلف، وعبد : _زاد عن ابن عبد الغين، فقال _ أخربنا مسعود اجلمال : أخربنا يوسف بن خليل قاال
، أخربنا سليمان بن أمحد، 432أخربنا عبد الصمد بن أمحد، أخربنا أمحد بن حممد بن احلسني سنة : الواحد بن أيب املطهر قالوا

ئيل، عن أيب إسحاق، عن النعمان بن بشري، مسعت رسول اهللا صلى اهللا أخربنا يوسف بن يزيد، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا إسرا
إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجلٌ يف أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه، كما يغلي املرجل أو : "عليه وسلم يقول

  .أخرجه البخاري ومسلم بطرق. وكذلك رواه شعبة، واألعمش عن أيب إسحاق". القمقم

  ن الدنفاب

  .اإلمام الفقيه، العابد املقرئ، بقية السلف، أبو بكر حممد بن علي بن عبيد اهللا بن الدنف البغدادي احلنبلي اإلسكاف

  .تفقه بأيب جعفر بن أيب موسى

  .ومسع من عبد الصمد بن املأمون، وأيب جعفر بن املسلمة، والصريفيين، وعدة
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مات . قرأ عليه مجاعةٌ، وانتفعوا به. ن كامل، وابن بوش، وكان من جلة مشايخ العلمأخذ عنه ابن ناصر، والحق بن كاره، وذاكر ب
  .يف شوال سنة مخس عشرة ومخس مئة، وله بضع وسبعون سنة

  .ذكره ابن النجار

  ابن الحداد

سن األصبهاين احلداد، مفيد اإلمام احلافظ، املتقن الثقة، العابد اخلري، أبو نعيم عبيد اهللا بن الشيخ أيب علي احلسن بن أمحد بن احل
  .أصبهان يف زمانه

  .ولد سنة ثالث وستني وأربع مئة

ومسع أبا عمرو عبد الوهاب بن منده، ومحد بن ولكيز، وأبا طاهر أمحد بن حممد النقاش، وسليمان بن إبراهيم، وعدة بأصبهان، 
وشيخ اإلسالم، وأبا عبد اهللا العمريي، وجنيب بن وأبا املظفر موسى بن عمران، وأبا بكر بن خلف الشريازي، وخلقاً بأصبهان، 

  .ميمون، وأبا عامر األزدي راة، وأبا الغنائم بن أيب عثمان، والنعايل، وطراد بن حممد ببغداد

 هو صديق يل، أحد العلماء يف فنوٍن كثرية، بلغ مبلغ اإلمامة بال مدافعة، وله عندي أياٍد كثرية، سفراً: قال حممد بن عبد الواحد

  .وحضراً، مجع ما مل جيمعه أحد من أقرانه من الكتب والسماعات الغزيرة، صدوق يف مجعه وكتبه، أمني يف قراءته

قل ما روى، وقد نسخ الكثري، وصنف، وكان يكرم الغرباء ويفيدهم، ويهبهم األجزاء، وفيه دين وتقوى وخشية، وحماسنه : قلت
  . واستحسنها الفضالء، وانتقى عليه الشيوخ، فالثقفيات من خترجيهمجة، مجع أطراف الصحيحني، وانتشرت عنه،

  .مات يف مجادى األوىل سنة سبع عشرة ومخس مئة

  .وآخر من روى عنه باإلجازة عفيفة الفارفانية

لي احلداد وكان قد تأخر عن أيب ع_ إن أبا نعيم بن احلداد ناظر شهردار بن شريويه : قيل: أنبؤونا عن حممد بن مكي احلنبلي، قال
: فقال! سبحان اهللا، تركت العوايل عند أيب، واشتغلت بالنوازل؟: فقال له_ ألجل مساع صحيح مسلم عن أيب احلسن النيسابوري 

نعم، ولكن عنده املخرج عليه أليب نعيم احلافظ، وفيه عامة عواليه، فإذا مسعت تلك : ليس عند أبيك صحيح مسلم، وهو عاٍل، قال
كأنك مسعتها من : كأنك مسعت بعضها من اجللودي، وإن قلت: عتها من عبد الغافر الفارسي، ولو شئت لقلتمن أيب، فكأنك مس

  .كأنك مسعتها من مسلم: ابن سفيان مل أكذب، وإن شئت قلت

بضعةٌ إمنا فاطمة : "وفيه أحاديث أعلى من هذا، إذا مسعتها من أيب، ساويت البخاري ومسلم، ومن مجلتها حديث املسور: مث قال
  ".مين

أخربنا طائفة إجازة أن عفيفة أنبأم عن عبيد اهللا بن احلسن، أخربنا عبد الرمحن بن أمحد الواحدي، أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي، 
أخربنا حممد بن عبد اهللا األصبهاين، حدثنا أمحد بن مهدي، حدثنا ثابت بن حممد، حدثنا سفيان الثوري، عن أيب الزبري، عن جابر، 

  .هذا حديث منكر، وثابت واٍه". ال يقطع الصالة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة: "ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالع

  الميداني
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العالمة، شيخ األدب، أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم امليداين النيسابوري، الكاتب اللغوي، تلميذ الواحدي املفسر، 
  .عمل مثله، وكتاب السامي يف األساميله كتاب يف األمثال مل ي

  .ومات ابنه العالمة أبو سعد سنة تسع وثالثني ومخس مئة. تويف سنة مثاين عشرة ومخس مئة يف رمضان

  الطرطوشي

    

اإلمام العالمة، القدوة الزاهد، شيخ املالكية، أبو بكر حممد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري األندلسي الطرطوشي 
هي آخر حد املسلمني من مشايل األندلس، مث استوىل العدو عليها من دهٍر، وكان أبو بكر : الفقيه، عامل اإلسكندرية، وطرطوشة

  .يعرف يف وقته بتنب أيب رندقة

يب ومسع بالبصرة سنن أيب داود من أ. الزم القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطة، وأخذ عنه مسائل اخلالف، مث حج، ودخل العراق
وتفقه أيضاً عند . علي التستري، ومسع ببغداد من قاضيها أيب عبد اهللا الدامغاين، ورزق اهللا التميمي، وأيب عبد اهللا احلميدي، وعدة

  .أيب بكر الشاشي، ونزل بيت املقدس مدة، وحتول إىل الثغر، وخترج به أئمة

اً، متقشفاً متقلالً من الدنيا، راضياً باليسري، أخربنا عنه القاضي أبو بكر كان إماماً عاملاً، زاهداً ورعاً، ديناً متواضع: قال ابن بشكوال
إذا عرض لك أمر دنيا وأمر آخرة، فبادر بأمر اآلخرة، : بن العريب، ووصفه بالعلم، والفضل، والزهد، واإلقبال على ما يعنيه، قال يل

  .حيصل لك أمر الدنيا واألخرى

ن شيخنا أبو بكر زهده وعبادته أكثر من علمه، وحكى بعض العلماء أن أبا بكر الطرطوشي كا: وقال إبراهيم بن مهدي بن قلينا
  .أجنب عليه حنو من مئيت فقيٍه مفيت، وكان يأيت إىل الفقهاء وهم نيام، فيضع يف أفواههم الدنانري، فيهبون، فريوا يف أفواههم

 ابن أمري اجليوش مبصر، فبسط حتته مئزره، وكان إىل جانب دخل الطرطوشي إىل األفضل: قال القاضي مشس الدين ابن خلكان
  : األفضل نصراين، فوعظ األفضل حىت أبكاه، مث أنشده

 وحقه مفترض واجب  ذا الذي طاعته قربةٌ يا

 هذا أنه كاذب يزعم  إن الذي شرفت من أجله

  .وأشار إىل ذلك النصراين، فأقام األفضل النصراين من موضعه

ر كتاب سراج امللوك للمأمون بن البطائحي الذي وزر مبصر بعد األفضل، وله مؤلف يف طريقة اخلالف، وكان وقد صنف أبو بك
  .املأمون قد نوه بامسه، وبالغ يف إكرامه

  .كان مولده يف سنة إحدى ومخسني وأربع مئة: قيل

 بعد العصر، فسمعنا دوياً عظيماً، وأقبل ظالم، فإذا رأيت ا آيةً يف سنة مثان وسبعني: ودخل بغداد يف حياة أيب النصر الزينيب، وقال
ريح مل أر مثلها، سوداء ثخينة، يبني لك جسمها، فاسود النهار، وذهبت آثاره، وذهب أثر الشمس، وبقينا كأننا يف أشد ظلمٍة، ال 

لك قدر ما ينضج اخلبز، ورجع يبصر أحد يده، وماج الناس، ومل نشك أا القيامة، أو خسف، أو عذاب قد نزل، وبقي األمر كذ
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السواد محرة كلهب النار، أو مجراً يتوقد، فلم نشك حينئذ أا نار أرسلها اهللا على العباد، وأيسنا من احلياة، مث مكثت أقل من 
مس، مكث الظالم، وجتلت حبمد اهللا عن سالمة، وب الناس بعضهم بعضاً يف األسواق، وخطفوا العمائم واملتاع، مث طلعت الش

  .وبقيت ساعةً إىل الغروب

حدث عنه أبو طاهر السلفي، والفقيه سالر بن املقدم، وجوهر بن لؤلؤ املقرئ، والفقيه صاحل ابن بنت معاىف املالكي، وعبد : قلت
ن اهللا بن عطاف األزدي، ويوسف بن حممد القروي الفرضي، وعلي ابن مهدي بن قلينا، وأبو طالب أمحد املسلم اللخمي، وظافر ب

  .عطية، وأبو الطاهر إمساعيل بن عوف، وأبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن العثماين، وعبد ايد بن دليل، وآخرون

وباإلجازة أبو طاهر اخلشوعي وغريه، وله مؤلف يف حترمي الغناء، وكتاب يف الزهد، وتعليقة يف اخلالف، ومؤلف يف البدع 
  .ود، والعمد يف األصول، وأشياءواحلوادث، وبر الوالدين، والرد على اليه

أنبأنا ابن عالن عن اخلشوعي عن الطرشوشي أنه كتب هذه الرسالة جواباً عن سائٍل سأله من األندلس عن حقيقة أمر مؤلف 
 سالم عليك، فإين رأيت أبا حامد، وكلمته، فوجدته امرءاً وافر الفهم والعقل، وممارسةً: اإلحياء، فكتب إىل عبد اهللا بن مظفر

للعلوم، وكان ذلك يف معظم زمانه، مث خالف عن طريق العلماء، ودخل يف غمار العمال، مث تصوف، فهجر العلوم وأهلها، ودخل 
يف علوم اخلواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، مث ساا، وجعل يطعن على الفقهاء مبذاهب الفالسفة، ورموز احلالج، 

  .، ولقد كاد أن يتسلخ من الدينوجعل ينتحي عن الفقهاء واملتكلمني

أشبه بإماتة علوم _ لعمرو اهللا _ وهو : قال. إن حممد بن الوليد هذا ذكر يف غري هذه الرسالة كتاب اإلحياء: قال احلافظ أبو أمحد
  .الدين، مث رجعنا إىل متام الرسالة

    

ة، وكان غري أنيٍس ا، وال خبٍري مبعرفتها، فسقط على فلما عمل كتابه اإلحياء عمد فتكلم يف علوم األحوال، ومرامز الصوفي: قال
أم رأسه، فال يف علماء املسلمني قر، وال يف أحوال الزاهدين استقر، مث شحن كتابه بالكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

 ورموز احلالج، ومعاين رسائل فال أعلم كتاباً على وجه بسيط األرض أكثر كذباً على الرسول منه، مث سبكه مبذاهب الفالسفة،
إخوان الصفا، وهو يرون النبوة اكتساباً، فليس النيب عندهم أكثر من شخص فاضل، ختلق مبحاسن األخالق، وجانب سفسافها، 

وساس نفسه حىت ال تغلبه شهوة، مث ساق اخللق بتلك األخالق، وأنكروا أن يكون اهللا يبعث إىل اخللق رسوالً، وزعموا أن 
 حيلٌ وخماريق، ولقد شرف اهللا اإلسالم، وأوضح حججه، وقطع العذر باألدلة، وما مثل من نصر اإلسالم مبذاهب املعجزات

الفالسفة، واآلراء املنطقية، إال كمن يغسل الثوب بالبول، مث يسوق الكالم سوقاً يرعد فيه ويربق، وميين ويشوق، حىت إذا تشوفت 
هذا من سر الصدر الذي : وما وراءه من علم املكاشفة ال جيوز تسطريه يف الكتب، ويقولهذا من علم املعاملة، : له النفوس، قال

ينا عن إفشائه، وهذا فعل الباطنية وأهل الدغل والدخل يف الدين يستقل املوجود ويعلق النفوس باملفقود، وهو تشويش لعقائد 
  .ما سطره، مل يبعد تكفريه، وإن كان ال يعتقده، فما أقرب تضليلهالقلوب، وتوهني ملا عليه كلمة اجلماعة، فلئن كان الرجل يعتقد 

وأما ما ذكرت من إحراق الكتاب، فلعمري إذا انتشر بني من ال معرفة له بسمومه القاتلة، خيف عليهم أن يعتقدوا إذاً صحة ما 
  .اين، وذكر متام الرسالةفيه، فكان حتريقه يف معىن ما حرقته الصحابة من صحف املصاحف اليت ختالف املصحف العثم

  .تويف باإلسكندرية يف مجادى األوىل سنة عشرين ومخس مئة رمحه اهللا: قال ابن املفضل
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وفيها مات أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا بن طريف القرطيب، وأبو الفتوح أمحد بن حممد بن حممد الغزايل الواعظ أخو اإلمام أيب 
ربسقي الذي استوىل على املوصل وعلى حلب، وأبو حبر سفيان بن العاص األسدي بقرطبة، حامد، واألمري قسيم الدولة آقسنقر ال

وصاعد بن سيار اهلروي احلافظ، وأبو حممد بن عتاب القرطيب، وقاضي اجلماعة الوليد بن رشد، وحممد بن بركات السعيدي راوي 
  .صحيح البخاري

  القالنسي

  .ن احلسني بن بندار الواسطي القالنسي، صاحب التصانيف يف القراءاتاإلمام الكبري، شيخ القراء، أبو العز حممد ب

ولد سنة مخس وثالثني وأربع مئة، وتال بالعشر على أيب علي غالم اهلراس، وأخذ عن أيب القاسم اهلذيل صاحب الكامل، وارحتل إىل 
أيب احلسني بن املهتدي باهللا، وعدة، وقرأ بغداد سنة إحدى وستني، ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، و

  .ختمةً أليب عمرو على األواين صاحب أيب حفص الكتاين

قرأ عليه عاملٌ من الناس، ورحل إليه من األقطار، ومسعت عبد الوهاب األمناطي يسيء الثناء عليه، ونسبه إىل الرفض، : قال السمعاين
  .مث وجدت أليب العز أبياتاً يف فضيلة الصحابة

  .أحلق مساعه يف جزء من هاءات الكناية لعبد الواحد بن أيب هاشم من أيب علي بن البناء: وقال ابن ناصر

  .كان يأخذ الذهب على إقراء العشرة: قلت

ملا قدم : هل قرأت على أيب العز؟ فقال: سألت أبا جعفر أمحد بن أمحد بن القاص: سعيد أمحد بن البندنيجي يقول: قال ابن النجار
  .واهللا إين قادر، ولكن ال أعطيك على القرآن أجراً، فلم أقرأ عليه: د، أردت أن أقرأ عليه، فطلب مين ذهباً، فقلتبغدا

  .هو أحد األئمة األعيان يف علوم القرآن، برع يف القراءات: قال مخيس احلوزي

وعلي بن عساكر البطائحي، وعدد كثري، واشتهر تال عليه سبط اخلياط، وأبو الفتح بن زريق احلداد، وأبو بكر بن الباقالين، : قلت
  .ذكره

  .مات يف شوال سنة إحدى وعشرين ومخس مئة

  المتوكلي

  .الشريف، أبو السعادات، أمحد بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد العباسي

  .حدث عنه ابن عساكر، وابن اجلوزي، ومجاعة. روى عن ابن املسلمة، واخلطيب

  .راويح ليلة سبع وعشرين من سنة إحدى وعشرين ومخس مئة، وقع من السطح، فمات، رمحه اهللامات شهيداً بعد أن صلى الت

  ابن أبي روح

  .رأس الرفض بالشام، القاضي أبو قض أسعد بن أمحد بن أيب روح األطرابلسي، صاحب التصانيف
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ا، وكان ذا تعبد و ا الفرنج، فقتلجد وصمت، ناظر مغربياً يف حترمي الفقاع، أخذ عن ابن الرباج، وسكن صيدا إىل أن أخذ
  .جواز أكل الكلب: ما أنا على مذهبك، أي: قال! كلين؟: فقطعه، فقال املغريب املالكي

  .النسخ، فالقدمي ال يتبدل: ما الدليل على حدث القرآن؟ قال: وقيل له

وله كتاب عيون األدلة يف معرفة اهللا، وكتب يف . سلبعثة الر: ما الدليل على أنا خمريون يف أفعالنا، غري جمبورين؟ قال: وقيل له
  .اخلالف، وكتاب حقيقة اآلدمي، وأشياء ذكرها ابن أيب طي يف تاريخ اإلمامية

  الفراء

  .الشيخ العامل، الثقة احملدث، أبو احلسن علي بن احلسني بن عمر بن الفراء املوصلي، مث املصري

 االسة للدينوري، ومسع من عبد الباقي بن فارس، واحلافظ عبد الرحيم بن أمحد مسع من عبد العزيز بن احلسن بن الضراب كتاب
البخاري، وعبد اهللا بن احملاملي، وأيب إبراهيم أمحد بن القاسم ابن ميمون، وأيب احلسني حممد بن مكي األزدي، وكرمية املروزية، 

  .لقيها مبكة، وابن الغراء بالقدس، وأضعافهم

  .وباإلجازة أبو عبد اهللا األرتاحي، ومسع منه البخاري. و القاسم البوصريي، ومجاعةحدث عنه السلفي، وأب

هو من ثقات الرواة، وأكثر شيوخنا مبصر مساعاً، أصوله أصول أهل الصدق، وقد انتخبت من أجزائه مئة جزء، وقال : قال السلفي
  .إنه ولد يف سنة ثالثني وأربع مئة يف أول يوم منها: يل

وفيها مات لغوي زمانه أبو احلسن علي بن عبد اجلبار بن عيذون التونسي، ووزير . ع اآلخر سنة تسع عشرة ومخس مئةتويف يف ربي
  .مصر املأمون أبو عبد اهللا ابن البطائحي، وأبو الربكات هبة اهللا بن حممد بن البخاري املعدل

  ابن رشد

  .لوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب املالكياإلمام العالمة، شيخ املالكية، قاضي اجلماعة بقرطبة، أبو ا

وحدث عنه، وعن أيب مروان بن سراج، وحممد بن خرية، وحممد بن فرج الطالعي، واحلافظ أيب . تفقه بأيب جعفر أمحد بن رزق
  .علي

  .وأجاز له أبو العباس بن دهلاث

على مجيع أهل عصره، عارفاً بالفتوى، بصرياً بأقوال أئمة املالكية، نافذاً كان فقيهاً عاملاً، حافظاً للفقه، مقدماً فيه : قال ابن بشكوال
يف علم الفرائض واألصول، من أهل الرياسة يف العلم، والرباعة والفهم، مع الدين والفضل، والوقار واحللم، والسمت احلسن، 

يان والتحصيل ملا يف املستخرجة من التوجيه واهلدي الصاحل، ومن تصانيفه كتاب املقدمات ألوائل الكتب املدونة، وكتاب الب
والتعليل، واختصار املبسوطة، واختصار مشكل اآلثار للطحاوي، مسعنا عليه بعضها، وسار يف القضاء بأحسن سرية، وأقوم طريقة، 

ري النفع خلاصته، مث استعفى منه، فأعفي، ونشر كتبه، وكان الناس يعولون عليه ويلجؤون إليه، وكان حسن اخللق، سهل اللقاء، كث
  .مجيل العشرة هلم، بارا م

عاش سبعني سنةً، ومات يف ذي القعدة سنة عشرين ومخس مئة، وصلى عليه ابنه أبو القاسم، وروى عنه أبو الوليد بن الدباغ، 
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  .كان أفقه أهل األندلس، صنف شرح العتيبة، فبلغ فيه الغاية: فقال

  . عياض سؤاالت البن رشد، مؤلف نفيسوحفيده هو فيلسوف زمانه، وللقاضي: قلت

  حفيد البيهقي

  .الشيخ املسند، أبو احلسن عبيد اهللا بن حممد بن شيخ اإلسالم أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي اخلسروجردي

  .دمسع الكتب من جده، ومسع من أيب يعلى بن الصابوين، وأيب سعد أمحد بن إبراهيم املقرئ، وعدة، وحج، فحدث ببغدا

  .ابن ناصر، وأبو املعمر األنصاري، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو الفتح املندائي، ومجاعة: روى عنه

  .ولد سنة تسع وأربعني وأربع مئة

  .ما أجيز إال بطسوج: ما كان يعرف شيئاً، وكان يتغاىل بكتابة اإلجازة، ويقول: قال ابن عساكر

  .اه صحيحاًومسع لنفسه يف جزء، وكان مساعه فيما عد: قال

  .مسع منه وأبا الفتح املندائي كتاب جده يف األمساء والصفات: قلت

  .مات ببغداد بعد مرض ثالثة عشر يوماً يف ثالث مجادى األوىل، سنة ثالث وعشرين ومخس مئة: قال ابن ناصر

يف ألوٍف من الباطنية بدمشق، وفيها مات جعفر بن عبد الواحد الثقفي، ومقتل وزير دمشق كمال الدين طاهر بن سعد املردقاين 
  .وأبو احلجاج يوسف بن عبد العزيز امليورقي، ومحزة بن هبة اهللا العلوي بنيسابور عن ست وتسعني سنة

  فاطمة

بنت عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن عقيل، املعمرة الصاحلة، مسندة الوقت، أم إبراهيم، وأم الغيث، وأم اخلري، اجلوزدامية 
  .األصبهانية

    

  .آخر من روى يف الدنيا عن ابن ريذه، وهي مكثرةٌ عنه

أبو العالء العطار، وأبو موسى املديين، ومعمر بن الفاخر، وأبو جعفر الصيدالين، وأبو الفخر أسعد بن روح، وعفيفة : حدث عنها
، وعبد الرحيم بن اإلخوة، بنت أمحد، وأبو سعيد أمحد بن حممد األرجاين، وداود بن نظام امللك، وشعيب بن احلسن السمرقندي

  .وعائشة وحممد ولدا معمر، وعدد كثري

قدمت علينا من قرية جوزدان، ومولدها حنو سنة مخس وعشرين وأربع مئة، ومسعت من أيب بكر يف سنة : قال أبو موسى املديين
  .مخس وثالثني

 احلاجي أا توفيت يف غرة شعبان سنة أربع وعشرين أخربنا احلسن بن علي، أخربتنا كرمية القرشية، أنبأنا أبو مسعود عبد الرحيم
  .ومخس مئة

  .توفيت يف رابع عشر رجب: وقال احلافظ ابن نقطة

  .مسعت املعجمني الكبري والصغري للطرباين، وكتاب الفنت من ابن ريذه: قلت
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  السلطان

  . التركي السلجوقيصاحب العراق، امللك غياث الدين أبو شجاع حممد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن،

، اقتسموا األقاليم، فكان بركياروق هو املشار إليه، مث قدم أخواه حممد وسنجر، فجلس هلما املستظهر 485ملا مات أبوه يف سنة 
باهللا، وسلطن حممداً، وألبس سبع خلع، وتاجاً، وطوقاً، وسوارين، وعقد له لواء السلطنة بيده، وقلده سيفني، مث خلع على سنجر 

اً منه، وقطع خطبة أخيهما بركياروق يف سنة مخس وتسعني، فتحرك بركياروق، وحشد ومجع، وجرى بينه وبني حممد مخس قريب
مصافات، مث عظم شأن حممد، وتفرد بالسلطنة، ودانت له البالد، وكان أخوه خيطب له خبراسان، وقد كان حممد فحل آل 

دله أنه أبطل ببغداد املكس والضرائب، ومنع من استخدام يهودي أو سلجوق، وله بر يف اجلملة، وحسن سرية مشوبة، فمن ع
نصراين، وكسا يف اٍر أربع مئة فقري، وكان قد كف مماليكه عن الظلم، ودخل يوماً إىل قبة أيب حنيفة، وأغلق على نفسه يصلي 

  .إنه خلف من الذهب العني أحد عشر ألف ألف دينار: ويدعو، وقيل

  .حب قسطنطينة، وصاحب القدس بغدوين، لعنهما اهللاومات معه يف العام صا

وقد حارب اإلمساعيلية، وأباد منهم، وأخذ منهم قلعة أصبهان، وقتل ابن غطاش ملكهم، مث تعلل مدة، ومات يف آخر سنة إحدى 
وعاش مثانياً وثالثني عشرة ومخس مئة بأصبهان، ودفن مبدرسة كبرية له، وخلف أمواالً ال حتصى، وقد تزوج املقتفي بابنته فاطمة، 

  .سنة، وتسلطن بعده ابنه حممود

  أمير الجيوش

  .امللك األفضل، أبو القاسم شاهنشاه ابن امللك أمري اجليوش بدر اجلمايل األرمين

مالك، كان أبوه نائباً بعكا، فسار يف البحر يف ترميم دولة املستنصر العبيدي، فاستوىل على اإلقليم، وأباد عدة أمراء، ودانت له امل
إىل أن مات، فقام بعده ابنه هذا، وعظم شأنه، وأهلك نزاراً ولد املستنصر صاحب دعوة الباطنية وأتابكه أفتكني متويل الثغر، وكان 

بطالً شجاعاً، وافر اهليبة، عظيم الرتبة، فلما هلك املستعلي، نصب يف اإلمامة ابنه اآلمر، وحجر عليه وقمعه، وكان اآلمر طياشاً 
فعمل على قتل األفضل، فرتب عدة وثبوا عليه، فأثخنوه، ونزل إليه اآلمر، توجع له، فلما قضى، استأصل أمواله، وبقي فاسقاً، 

اآلمر يف داره أربعني صباحاً والكتبة تضبط تلك األموال والذخائر، وحبس أوالده، وكانت أيامه مثانياً وعشرين سنة، وكانت 
  .يهم، وكان فيه عدل، فظهر بعده الظلم والبدعة، وويل الوزارة بعده املأمون البطائحياألمراء تكرهه لكونه سنياً، فكان يؤذ

  .قتلوه يف رمضان سنة مخس عشرة ومخس مئة، وله مثان ومخسون سنة

خلف األفضل ست مئة ألف ألف دينار، ومئتني ومخسني إردباً من : قال صاحب الدولة املنقطعة: قال ابن خلكان يف تارخيه
ومخسني ألف ثوب ديباج، وعشرين ألف ثوب حرير، وثالثني راحلة كذا وكذا، ودواةً جموهرة باثين عشر ألف دينار، الدراهم، 

وعشرة جمالس، ويف الس مضروب عشرة مسامري من الذهب، على املسمار منديل مشدود فيه بدلة ثياب، ومخس مئة صندوق، 
  .الغنم، ولني مواشيه يباع يف السنة بثالثني ألف دينارفيها كسوة ومتاع، سوى الدواب واملماليك والبقر و

هذه األشياء ممكنة، سوى الدنانري والدراهم، فال أجوز ذلك، بل استبعد عشره، وال ريب أن مجعه هلذه األموال موجب : قلت
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له، جلمع جيشاً لضعف جيش مصر، ففي أيامه استولت الفرنج على القدس وعكا، وصور وطرابلس والسواحل، فلو أنفق ربع ما
  .ميأل الفضاء، وألباد الفرنج، ولكن ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً

    

  .كان األفضل حسن االعتقاد سنيا، محيد السرية، كرمي األخالق، مل يأت الزمان مبثله: قال أبو يعلى بن القالنسي

  .وصلب البطائحي املتويل بعده سنة تسع عشرة: قلت

 اجليوش أبو علي أمحد بن األفضل، وكان شهماً مطاعاً، وبطالً شجاعاً، سائساً سنيا، كأبيه وجده، ووزر بعد هالك اآلمر أمري
فحجر على احلافظ، ومنعه من أعباء األمور، فشد عليه مملوك للحافظ إفرجني، فطعنه قتله، ووزر يانس احلافظي، وكان أبو علي 

  . القصر إىل داره، وادعى أا أموال أبيهأمحد قد بالغ يف االحتجار على احلافظ، وحول ذخائر

إنه ترك من اخلطبة اسم احلافظ، وخطب لنفسه، وقطع األذان حبي على خري العمل، فنفرت منه الرعية، وغالبهم شيعة، فقتل : وقيل
فوزر ويل وهو يلعب بالكرة سنة ست وعشرين ومخس مئة، وجددوا البيعة حينئذ للحافظ، فمات الوزير يانس بعد ثالث سنني، 

  .العهد حسن ابن احلافظ

  البرسقي

  .امللك، قسيم الدولة، أبو سعيد آقسنقر مملوك برسق غالم السلطان طغرلبك

ويل املوصل والرحبة، وقد ويل شحنكية بغداد، وكان بلك قد قتل مبنبج، فتملك ابن عمه مترتاش بن إيلغازي حلب، وكان بلك قد 
 وهادنه، فغدر بغدوين، وحاصر حلب، هو ودبيس األسدي، ومعهما إبراهيم بن أسر بغدوين صاحب القدس، فاشترى نفسه،

صاحب حلب رضوان بن تتش السلجوقي، فهلك أهلها جوعاً وموتاً، فخرج يف الليل قاضيها أبو غامن، والشريف زهرة، وآخر إىل 
عاهد اهللا إن عافاك : فوجدوا الربسقي مريضاً، فقلنامترتاش مباردين، وفاتوا الفرنج، فأخذ مياطلهم مترتاش، فامنلسوا منه إىل املوصل، 

إي واهللا، فعويف بعد ثالٍث، فنادى الغزاة، وملا أشرف على حلب، تقهقرت الفرنج، فخرج إليه مقاتلتها، ومحلوا : أن تنصرنا، فقال
 والشعري، فرتب ا ابنه ورجع، على العدو هزموهم، ورتب أمور البلد، وأمدهم بالغالت، فبادروا، وبذروا يف آذار، ونقعوا القمح

وكان قد أباد يف اإلمساعيلية، فشد عليه عشرةٌ باجلامع، فقتل بيده منهم ثالثة، وقتل رمحه اهللا يف ذي القعدة سنة عشرين ومخس 
  .مئة، كانوا بزي الصوفية، جنا منهم واحد

نه أمر زوجته أن تدعي عليه بصداقها، فرتل إىل ديناً عادالً، حسن األخالق، وصى قاضيه بالعدل، حيث إ_ رمحه اهللا _ وكان 
  .قاضيه، وجلس بني يديه، فتأدب كل أحد

  الطبقة الثامنة والعشرون

  األبيوردي

  .الشيخ الصاحل، املعمر العفيف، مسند خراسان، أبو القاسم الفضل بن حممد بن أمحد بن أيب منصور األبيوردي العطار

  .ولد قبل العشرين وأربع مئة
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لعارف فضل اهللا بن أيب اخلري امليهين، وحممد بن عبد العزيز النيلي، وأيب حفص بن مسرور، وأيب عثمان الصابوين، ومسع ومسع من ا
. معجم أيب القاسم البغوي من أيب نصر اإلسفراييين، ورحل إليه إىل إسفرايني، ومسع سنن الدارقطين من النوقاين، وتفرد به مدة

م بن سهل املسجدي، ويوسف ابن شعيب، وآخرون، وروى عنه سنن الدارقطين أبو سعد عبد حدث عنه عمر الفرغويل، وإبراهي
  .اهللا بن عمر الصفار، وانفرد بعلوه

قال عبد الغافر الفارسي، شيخ مستور، كثري العبادة، مشتغلٌ بنفسه، مسع الكثري من جدي، وابن مسرور، ومجاعة، وقد نيف على 
  .ان عشرة ومخس مئة بنيسابورمات يف سادس صفر سنة مث. املئة

وفيها تويف العالمة أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد امليداين، وأبو إبراهيم إسحاق بن حممد بن إبراهيم النوحي خطيب مسرقند، 
  .وأبو الفتح سلطان بن إبراهيم املقدسي الشافعي، وأبو طاهر الدشتج

  ابن عتاب

  .دلس، أبو حممد عبد الرمحن ابن احملدث حممد بن عتاب بن حمسن القرطيبالشيخ العالمة، احملدث الصدوق، مسند األن

وتال بالسبع على عبد الرمحن بن حممد بن شعيب املقرئ، وأجاز له مكي . مسع من أبيه فأكثر، وحامت بن حممد الطرابلسي، وطائفة
 عمرو السفاقسي، وأبو عمر بن عبد الرب، وأبو عمر بن أيب طالب، وحممد بن عبد اهللا بن عابد، وعبد اهللا بن سعيد الشنتجيايل، وأبو

  .بن احلذاء، وأبو حفص بن الزهراوي

    

هو آخر الشيوخ األكابر اجللة باألندلس يف علو اإلسناد، وسعة الرواية، مسع معظم ما عند أبيه، وكان : قال خلف بن بشكوال
مع حظ وافر من اللغة والعربية، وتفقه عند أبيه، وشوور يف األحكام عارفاً بالطرق، واقفاً على كثري من التفسري والغريب واملعاين، 

بقية عمره، وكان صدراً فيمن يستفىت لسنه وتقدمه، وكان من أهل الفضل واحللم، والوقار والتواضع، ومجع كتاباً حفيالً يف الزهد 
 مواظباً على اإلمساع، جيلس هلم النهار كله، وبني والرقائق، مساه شفاء الصدور، وكانت الرحلة إليه يف وقته، وكان صابراً للطلبة،

، ومات يف مجادى األوىل سنة عشرين 433مولدي سنة : العشاءين، مسع منه اآلباء واألبناء، ومسعت عليه معظم ما عنده، وقال
  .ومخس مئة

وأمحد بن عبد امللك بن عمرية، وروى عنه احلافظ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن اجلد، وعبد احلق بن بونه، وأخوه حممد، : قلت
وأمحد بن يوسف بن رشد، وحممد بن عبد الرمحن بن عبادة، وحممد ابن يوسف بن سعادة، وحممد بن عراق، وعبد اهللا بن خلف 

  .الفهري، وخلق

  أبو بحر بن العاص

  .ملربيطري، نزيل قرطبةاإلمام املتقن النحوي، أبو حبر سفيان بن العاص بن أمحد بن العاص بن سفيان بن عيسى األزدي ا

  .مسع منه املوطأ، وكتابه يف الفرائض، وجة االس: روى عن أيب عمر بن عبد الرب، فقال ابن الدباغ

وروى الكثري عن أيب العباس بن دهلاث، واختص شام ابن أمحد الكناين، وروى أيضاً عن أيب الوليد الباجي، وأيب الفتح : قلت
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  .حممد بن سعدون، وأيب داود بن جناحالليث بن احلسن التركي، و

روى عنه ابن بشكوال، : قلت. كان من جلة العلماء، وكبار األدباء، ضابطاً لكتبه، صدوقاً، مسع الناس منه كثرياً: قال ابن بشكوال
  .وأبو الوليد بن الدباغ، وأبو بكر بن اجلد الفقيه، وعبد احلق بن بونه العبدري، وآخرون

  .ة سنة عشرين ومخس مئة، وقد كمل الثمانني، رمحه اهللاتويف يف مجادى اآلخر

  ابن أبي تليد

  .الشيخ الصدوق، وأبا عمران موسى بن عبد الرمحن بن خلف بن موسى بن أيب تليد الشاطيب

  .مكثر عن أيب عمر بن عبد الرب، ومساعه خبطوط الثقات

  .بد اهللا بن زرقون، وطائفةمسع كتاب االستذكار، وروى عنه أبو ع: أثىن عليه ابن الدباغ، وقال

  .تويف سنة سبع عشرة ومخس مئة، وكان جدهم أبو تليد ممن رحل، ومسع من النسائي

  الحلواني

  .العالمة أبو سعد حيىي بن علي احللواين الشافعي، مصنف كتاب التلويح يف املذهب

  .ث عن أيب جعفر بن املسلمة وغريهحد. كان من كبار تالمذة الشيخ أيب إسحاق، لزمه مدةً، وكان من فحول املناظرين

قدم مرو إىل خاقان صاحب ما وراء النهر رسوالً، فسمعت منه جزءاً، وكان سيئ اخللق، تكرباً عسراً، : قال أبو سعد السمعاين
  .مات بسمرقند يف رمضان سنة عشرين ومخس مئة

  ابن منظور

فقيه إمام حمدث . د بن حممد بن منظور القيسي املالكي اإلشبيليقاضي إشبيلية، أبو القاسم أمحد بن القاضي أيب بكر حممد بن أمح
  .روى عن أبيه، وعن ابن عمهم أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيسى بن منظور. حمتشم، من بيت علم وجاللة

ه يف الوهم أبو جعفر أخذ عنه ابن بشكوال، وغلط يف نسبه، وجعله ابناً أليب عبد اهللا ابن منظور الراوي الصحيح عن أيب ذر، وتال
  .ابن عمرية

  .تويف سنة عشرين ومخس مئة، وله أربع ومثانون سنة، وكان من رواة الصحيح، فحمله عنه مساعاً أبو بكر بن اجلد احلافظ

  طغتكين

صاحب دمشق، امللك أبو منصور طغتكني األتابك، من أمراء السلطان تتش بن ألب أرسالن السلجوقي فزوجه بأم ولده دقاق، 
وكان شهماً شجاعاً، مهيباً جماهداً يف . قتل السلطان، ومتلك بعده ابنه دقاق، وصار طغتكني مقدم عسكره، مث متلك بعد دقاقف

  .الفرنج، مؤثراً للعدل، يلقب ظهري الدين

 وفت يف مرض وحنل، ومات يف صفر سنة اثنتني وعشرين ومخس مئة، فأبكى العيون، وأنكأ القلوب،: قال أبو يعلى بن القالنسي
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األعضاد، وفتت األكباد، وزاد يف األسف، فرمحه اهللا، وبرد مضجعه، مث ماتت زوجته اخلاتون أم بوري بعده بأيام، فدفنت بقبتها 
  .خارج باب الفراديس

وصل، لوال أن اهللا أقام طغتكني لإلسالم بإزاء الفرنج، وإال كانوا غلبوا على دمشق، فقد هزمهم غري مرة، وأجنده عسكر امل: قلت
  .مع مودود، ومع الربسقي، وسار إىل بغداد هو إىل خدمة السلطان حممد بن ملكشاه، فبالغ يف احترامه وإجالله

    

  .متلك بعده ابنه الكبري تاج امللوك بوري بعهد منه: قال ابن األثري

إال واملأمت قائم فيه عليه لعدله، كان طغتكني شهماً عادالً، حزن عليه أهل دمشق، فلم تبقى حملة وال سوق : وقال ابن اجلوزي
  .وحسن سريته، حكم على الشام مخساً وثالثني سنة، وسار ابنه بسريته مديدةً، مث تغري وظلم

قد كان طغتكني سيفاً مسلوالً على الفرنج، ولكن له خرمةٌ كان قد استفحل البالء بداعي اإلمساعيلية ران بالشام، وكان : قلت
متخفياً، ويغوي األغتام والشطار، وينقاد له اجلهال، إىل أن ظهر بدمشق بتقرير قربه صاحب ماردين يطوف املدائن والقالع 

إيلغازي مع طغتكني، فأخذ يكرمه، ويبالغ، اتقاًء لشره، فتبعه الغوغاء والسفهاء، والفالحون، وكثروا، ووافقه الوزير طاهر 
لعةً حيتمي ا، فأعطاه بانياس يف سنة عشرين ومخس مئة، فعظم اخلطب، املزدقاين، وبث إليه سره، مث التمس من امللك طغتكني ق

وتوجع أهل اخلري، وتستروا من سبهم، وكانوا قد قتلوا عدةً من الكبار، فما قصر تاج امللوك فقتل الوزير كمال الدين طاهر بن 
لسيف بدمشق باملالحدة اإلمساعيلية، سعد املذكور يف رمضان سنة ثالث وعشرين بالقلعة، ونصب رأسه، وكب جنده، فوضعوا ا

فسبكوا منهم يف احلال حنواً من ستة آالف نفس يف الطرقات، وكانوا قد تظاهروا، وتفاقم أمرهم، وراح يف هذه الكائنة الصاحل 
  .بالطاحل

، فحارم ران، فكبسوه وأما ران، فتمرد وعتا، وقتل ساباً من أهل وادي التني امسه برق، فقام عشريته، وحتالفوا على أخذ الثأر
  .وذحبوه إىل اللعنة، وسلمت املالحدة بانياس للفرنج، وذلوا

إن املزدقاين كاتب الفرنج ليسلم إليهم دمشق، ويعطوه صور، وأن يهجموا البلد يوم مجعة، ووكل املالحدة تغلق أبواب : وقيل
  .فرنج وهزمهم، وكانت وقعة مشهودةاجلامع على الناس، فقتله هلذا تاج امللوك رمحه اهللا، وقد التقى ال

ويف سنة عشرين أقبلت مجوع الفرنج ألخذ دمشق، ونزلوا بشقحب، فجمع طغتكني التركمانيني وشطار دمشق، والتقاهم يف آخر 
نائم، العام، ومحي القتال، مث فر طغتكني وفرسانه عجزاً، فعطفت الرجالة على خيام العدو، وقتلوا يف الفرنج، وحازوا األموال والغ

  .فوقعت اهلزمية على الفرنج، ونزل النصر

  ابن الفاعوس

الفقيه الزاهد، العابد القدوة، أبو احلسن علي بن املبارك بن علي ابن الفاعوس البغدادي اإلسكاف، تلميذ الشريف أيب جعفر بن أيب 
  .موسى احلنبلي

نصاري، وأبو القاسم بن عساكر، وكان يقرأ للناس روى عنه أبو املعمر األ. روى عن القاضي أيب يعلى، وأيب منصور العطار
  .احلديث بال إسناد يوم اجلمعة، وله قبولٌ زائد لصالحه وإخالصه
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تويف الفقيه تاسع عشر شوال سنة إحدى وعشرين ومخس مئة، وغلقت األسواق وضج العوام بذكر السنة ولعن : قال ابن اجلوزي
  .أهل البدع، ودفن بقرب اإلمام أمحد

  .مات عن نيف وسبعني سنة. ن يتمنع من الرواية إزراًء على نفسه، رمحه اهللاكا: وقيل

إن ابن اخلاضبة : أهل بغداد يعتقدون فيه، وكان أبو القاسم بن السمرقندي يقول: مسعت أبا القاسم بدمشق يقول: قال السمعاين
  .يقةًاحلجر األسود ميني اهللا حق: احلجري، ألنه كان يقول: كان يقول البن الفاعوس

بيت اهللا : هذا أذًى ال يسوغ يف حق رجل صاحل، وإال فهذا نزاع يف إطالق عبارة ما حتتها حمذور أصالً، وهو كقولنا: قال كاتبه
إن : حقيقة، وناقة اهللا حقيقة، وروح اهللا ابن مرمي حقيقة، وذلك من قبيل إضافة التشريف، وحنو ذلك، وما يقول من له عقل قط

يعين أنه " فمن صافحه، فكأمنا صافح اهللا: "يف سياق اخلرب ما يوضح أنه إضافة ملٍك، ال إضافة صفة، وهو قولهذلك إضافة الصفة، و
  .مبرتلة ميني البارئ تعاىل يف األرض

هذا الركن السود ميني اهللا يف األرض يصافح به : مسعت ابن عباس يقول: مسعت حممد بن عباد بن جعفر يقول: روى ابن جريج قال
  .مصافحة الرجل أخاهعباده 

: ولكن األوىل يف هذا ترك اخلوض يف حقيقة أو جماز، فال حاجة بنا إىل تقييد ما أطلقه السلف، بل نؤمن ونسكت، وقولنا يف ذلك

  .حقيقة أو جمازاً؛ ضرب من العي واللكن، فرتجر من حبث يف ذلك، واهللا املوفق

  المسجدي

  .براهيم النيسابوري املسجدي، ويعرف أيضاً بالسبعيالشيخ الصاحل املسند، أبو القاسم سهل بن إ

روى عن أيب حممد اجلويين الفقيه، وأيب حفص بن مسرور، وعبد الغافر بن حممد الفارسي، وأيب عثمان الصابوين، وأيب سعد 
  .الطبيب، ووجيه بن أيب الطيب

    

بن الفراوي، وعبد الرمحن بن أيب القاسم الشعري، روى عنه أبو سعد السمعاين، وحفيده حممد بن أمحد املسجدي، وعبد املنعم 
  .وأبو سعد عبد اهللا بن عمر الصفار، وابن ياسر اجلياين، وغريهم

املسجدي، ألنه كان خادم مسجد املطرز، وكان ديناً خرياً، عايل اإلسناد، وكان والده قد عرف بتالوة سبٍع كل يوم، : وقيل له
  . بن أمحد الصرييفوكان ولده أمحد بن سهل يروي عن يعقوب

  .مات سهل سنة بضع وعشرين ومخس مئة، وقد ذكرته يف تاريخ اإلسالم تقريباً يف اثنتني وعشرين

  السلطان

متلك بعد أبيه وهو حدث أمرد يف . صاحب العراق، مغيث الدين حممود بن السلطان حممد بن ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي
ابر بغداد، وكان ذكياً فطناً، له معرفة بالنحو، وميل إىل العلم، ونظر يف التاريخ، مدحه أول سنة اثنيت عشرة، وخطب له على من

  .احليص بيص، وضعفت دولة بين سلجوق يف أواخر أيامه، وكان عمه السلطان سنجر أعلى رتبةً منه
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فمات بعد عامني، مث تسلطن مات مدان يف شوال سنة مخس وعشرين ومخس مئة، ويكىن أبا القاسم، وسلطنوا بعده أخاه طغرل، 
  .أخومها مسعود، وطول

  الدينوري

  .الشيخ املعمر الصدوق، أبو احلسن علي بن عبد الواحد بن أمحد الدينوري، مث البغدادي

  .مسع أبا احلسن القزويين، وأبا طالب بن غيالن، واحلافظ أبا حممد اخلالل، وأبا حممد اجلوهري، وغريهم

ري، واحلافظ ابن عساكر، وأخوه الصائن هبة اهللا، وأبو طاهر السلفي، وأبو الفرج بن اجلوزي، أبو املعمر األنصا: حدث عنه
  .وآخرون

قد مر يب أيب : كان صاحب اخلرب، تويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وعشرين ومخس مئة، وكان يقول: قال أبو سعد السمعاين
  .ع أبو احلسن القزويين من جدي أمحدمن الدينور وأنا صيب، واحترقت كتيب زمن املستظهر، وقد مس

  ابن البخاري

  .الشيخ العدل، الكبري املسند، أبو الربكات هبة اهللا بن حممد بن علي بن أمحد البغدادي ابن البخاري، وهو املبخر

  .ولد سنة أربع وثالثني وأربع مئة

مد اجلوهري، وأبا احلسن الباقالين، وأبا طالب مسع أبا طالب بن غيالن، وأبا القاسم التنوخي، وأبا علي بن املذهب، وأبا حم
  .العشاري

وكان صحيح السماع، تويف يف رجب سنة . عبد اجلبار بن هبة اهللا البندار، والصائن بن عساكر، وحيىي بن بوش، ومجاعة: وعنه
  .تسع عشرة ومخس مئة ببغداد

  جعفر بن عبد الواحد

  .ر، أبو الفضل األصبهاين الثقفيابن حممد بن حممود بن أمحد املوىل، الرئيس املعم

مسع أبا بكر بن ريذه، وعبد الرمحن بن أيب بكر الذكواين، وأبا طاهر بن عبد الرحيم، وحممد بن عبد الرمحن األرزنايب، وعبد الرزاق 
  .بن أمحد اخلطيب، وسعيد بن أيب سعيد العيار، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وعدة

ملديين، وأمحد بن أيب منصور بن الزبرقان، وناصر بن حممد الويرج، وعبد الواحد بن أيب املطهر السلفي، وأبو موسى ا: حدث عنه
  .الصيدالين، وعبد اجلليل بن أيب نصر بن رجاء، وحممد بن أمحد املهاد، وخلق

در، والعتق، والرمي، شروط الذمة، وكتاب السنة، والضحايا، والعقيقة، والنوا: كان صاحلاً سديداً، ومن مروياته: قال السمعاين
والسبق، والسرقة، وفوائد العراقيني، الكل أليب الشيخ، مسعها من ابن عبد الرحيم عنه، واألدب البن أيب عاصم، واآلحاد واملثاين له، 

  .وكتاب اجلامع ألمحد بن الفرات، والصالة أليب نعيم
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 سنة ثالث وعشرين ومخس مئة، ومل يبق بعده من أصحاب ابن مولده يف سنة أربع وثالثني وأربع مئة، وتويف يف تاسع مجادى األوىل
  .ريذه سوى فاطمة

  الطرقي

سكن برد، وكان متفنناً، له تصانيف، إال أنه . من قرى أصبهان: احلافظ أبو العباس أمحد بن ثابت بن حممد األصبهاين، وطرق
  . وحلق أبا القاسم بن البسريمسع عبد الوهاب بن منده وطبقته، وجال يف الطلب،. جهل، وقال بقدم الروح

  .تويف يف شوال سنة إحدى وعشرين ومخس مئة

  خوارزمشاه

مسعت : امللك العامل، أبو الفتح حممد بن نوشتكني، دين فاضل، خري تقي، سخي، كثري التالوة والغزو، عارف بالتفسري، كان يقول
ثنتني وعشرين يف شوال، وكانت دولته خبوارزم ثالث سنة، تويف سنة ا. صالة الصبح بغلٍس تذهب ظلمة القرب: نظام امللك يقول

  .كان من أعدل امللوك، وتسلطن بعده ابنه أتسز

  القطائفي

    

ولد بالدينور يف سنة ست وثالثني وأربع . الشيخ املعمر أبو بكر أمحد بن عمر بن علي بن محد النهاوندي القطائفي، نزيل بغداد
  .لني وقت ظهور الغز السلجوقيةمئة، وجاء هو وأبوه إىل بغداد منجف

مسع من علي بن احملسن التنوخي، وأيب حممد اجلوهري، والقاضي أيب يعلى، واخلطيب، ومجاعة روى عنه أبو املعمر األنصاري، 
  .وعلي بن أيب سعيد اخلباز، وحممد بن عبد امللك اهلمذاين، وعبد اهللا بن عبد الصمد السلمي

  .ين، من أهل السنة، ومساعه صحيحهو رجل صاحل حلوا: قال ابن ناصر

  .مات يف السادس والعشرين من رمضان سنة عشرين ومخس مئة: وقال ابن كامل

  ابن رضوان

  .اجلليل الرئيس، أبو نصر أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن رضوان ابن حممد بن رضوان البغدادي املراتيب

روى عنه حممد بن طاهر يف معجمه، وأبو . د العزيز بن علي األزجيمسع أبا حممد اجلوهري، وأبا يعلى بن الفراء، وأجاز له عب
  .املعمر األنصاري، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو القاسم بن السبط، وطائفة

مات يف مجادى اآلخرة سنة أربع وعشرين ومخس مئة، وله إحدى . كان صاحلاً صدوقاً، كثري الصالة والصدقة: قال ابن النجار
  .ومثانني سنة

  طارالع
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وعنه . مسع أبا طالب بن غيالن واجلوهري. الشيخ املعمر، أبو غالب أمحد بن عبد الباقي بن أمحد بن بشر الكرخي، البغدادي العطار
سألت أبا املعمر األنصاري عن أيب غالب بن : أعرض عنه احملدثون، ألن السمعاين قال. أبو املعمر األنصاري، وأبو العالء بن عقيل

  .يعين اخلمر_  يشرب إىل أن مات كان: بشر، فقال

  .مولده يف ربيع األول سنة أربع وثالثني وأربع مئة، ومات يف مجادى األوىل سنة عشرين ومخس مئة

  ابن عيذون

  .مولده يف سنة مثان وعشرين وأربع مئة. لغوي العصر، أبو احلسن علي بن عبد اجلبار بن سالمة بن عيذون اهلذيل التونسي املعمر

أخذ عنه السلفي بالثغر، ووصفه بإتقان اللغة، وأن له قصيدةً من أحد عشر . لرب، فتركه لتهتكه، ولقي ابن رشيق الشاعررأى ابن ا
مل أر أحفظ للغة والعربية من ابن : مل يكن يف زمانه ألغى منه، ملا استبعد، وقال يل: ألف بيت يف الرد على املرتد البغدادي، ولو قيل

  .القطاع، فأكثرت عنه

  .ت ابن عيذون سنة تسع عشرة ومخس مئةما

  البطليوسي

أقرأ اآلداب، وشرح املوطأ، وله كتاب االقتضاب . العالمة أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد النحوي اللغوي، صاحب التصانيف
  .يف شرح أدب الكتاب، وكتاب األسباب املوجبة الختالف األئمة، وأشياء، ونظم فائق

  .ى وعشرين ومخس مئةمات يف رجب سنة إحد

  البارع

اإلمام النحوي، شيخ القراء، أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبد الوهاب بن أمحد بن احلسن بن الوزير القاسم بن عبيد اهللا ابن 
لد سنة و. نسبه هكذا أبو حممد بن اخلشاب. سليمان احلارثي البغدادي ابن الدباس الشاعر، امللقب بالبارع، من بيت حشمة ووزارة

  .ثالث وأربعني وأربع مئة

وتال بالروايات على أيب بكر حممد بن علي اخلياط، وأيب علي بن البناء، ويوسف الغوري، وأيب بكر أمحد بن احلسن اللحياين، وأيب 
  .اخلطاب الصويف، واحلسني بن احلسن اإلسكاف، وحممد بن حممد بن علي البصري

املسلمة، والقاضي أيب يعلى، وأيب احلسني بن النرسي، وعبد الواحد بن برهان األسدي، ومسع من احلسن بن غالب، وأيب جعفر بن 
  .وعدة

وبرع يف اللغات والنحو، ومدح املقتدي، واملستظهر، وعدة وزراء وكرباء، ودخل خراسان واليمن والشام، ولعب وعاشر، مث تاب 
دثون والنحاة، وصنف له سبط اخلياط كتاب الشمس املنرية يف وأناب، ولزم مسجده بباب املراتب، وتكاثر عليه املقرئون واحمل

  .التسعة الشهرية

أبو جعفر عبد اهللا بن أمحد الواسطي الضرير، وعلي بن عساكر البطائحي، وأبو العالء اهلمذاين، ونصر اهللا ابن : قرأ عليه خلق، منهم
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ي، وعوض املراتيب، وأبو بكر حممد بن خالد بن خبتيار، الكيال، ويعقوب بن يوسف احلريب، واحلسني بن علي بن مهجل الباقدرائ
أبو القاسم بن عساكر، وأبو بكر بن الباقالين الواسطي، وأبو الفرج ابن : حدث عنه. وأبو املظفر أمحد بن أمحد بن محدي وآخرون

  .اجلوزي، وأبو الفتح املندائي، وإبراهيم بن محدية، وله ديوان شعر، وقد أضر يف آخر عمره

  .ما كان به بأس: ابن عساكرقال 

  .فيه تساهل وضعف: وقال أبو الفضل بن شافع

    

أخربنا الشيخ البارع بكتاب إصالح املنطق البن السكيت بقراءيت من أصله، أخربنا أبو جعفر بن املسلمة بقراءة : قال ابن اخلشاب
القاسم بن سويد، أخربنا ابن األنباري، أخربنا أيب، أخي اإلمام أيب الكرم بن فاخر النحوي عليه سنة مثان ومخسني، أخربنا أبو 

  .أخربنا ابن رستم، أخربنا املؤلف

  .مات البارع يف سابع عشر مجادى اآلخرة سنة أربع وعشرين ومخس مئة

  ابن الحصين

بن احلصني الشيباين، الشيخ اجلليل، املسند الصدوق، مسند اآلفاق، أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن العباس 
  .مولده يف رابع ربيع األول سنة اثنتني وثالثني وأربع مئة. اهلمذاين األصل، البغدادي الكاتب

ومسع يف سنة سبع وثالثني من أيب طالب بن غيالن، وأيب علي ابن املذهب، وأيب حممد بن املقتدر، وأيب القاسم التنوخي، والقاضي 
  .أيب الطيب الطربي، وطائفة

د برواية مسند أمحد، وفوائد أيب بكر الشافعي املشهورة بالغيالنيات، وباليشكريات، ومساعه لكثري من املسند كان يف سنة ست وتفر
  .مسع مين الكتاب يف سنيت ست وسبع وثالثني: وثالثني، كذلك بينه ابن املذهب يف الثبت البن احلصني، فقال

  .اخلامسة، وأملى عدة جمالس، وتكاثر عليه الطلبةفعلى هذا يكون مساعه يف سنة ست، وهو يف : قلت

حدث عنه ابن ناصر، والسلفي، وأبو العالء العطار، وأبو موسى املديين، وأبو الفتح بن املين الفقيه، وقاضي بغداد أبو احلسن علي 
مد بن محدية، وأبو حممد بن بن أمحد بن الدامغاين، وقاضي دمشق أبو سعد بن أيب عصرون، وأبو منصور عبد اهللا وإبراهيم ابنا حم

شدقيين، وعبد الرمحن بن سعود القصري، والعالمة جمري الدين حممود الواسطي، وعبد اخلالق بن هبة اهللا، والقاضي عبيد اهللا بن 
أيب اد حممد الساوي، وعبد الرمحن بن مالح الشط، وعبد اهللا بن أيب بكر بن الطويلة، وعلي بن عمر احلريب الواعظ، وعبد اهللا بن 
احلريب، وهبة اهللا بن احلسن السبط، وعلي بن حممد األنباري، وعبد اهللا بن نصر بن مزروع، وعبد الرمحن بن أمحد العمري، 

واحلسن ابن أشنانة، وعبد اهللا بن حممد بن عليان، والحق بن قندرة، وفاطمة بنت سعد اخلري، وعمر بن جريرة القطان، واملبارك بن 
عبد اهللا بن عبد الرمحن البقلي، وحنبل بن عبد اهللا املكرب، وأبو الفتح املندائي، واحلسني بن أيب نصر القارص، وأبو خمتار السبيت، و

  .أمحد عبد الوهاب ابن سكينة، وعمر بن طربزد، وآخرون

فاخر، وأبو القاسم بن شيخ ثقة دين، صحيح السماع، واسع الرواية، تفرد وازدمحوا عليه، وحدثين عنه معمر بن ال: قال السمعاين
بكَّر به أبوه وبأخيه عبد الواحد، فأمسعهما، مسعت :  وقال ابن اجلوزي0عساكر، وعدة، وكانوا يصفونه بالسداد واألمانة واخلريية
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دفن يوم اجلمعة بباب : وقال احلسني بن خسرو. منه املسند وكان ثقة، تويف يف رابع عشر شوال سنة مخس وعشرين ومخس مئة
  .ثالث يوم من وفاتهحرب يف 

  ابن تومرت

الشيخ اإلمام، الفقيه األصويل الزاهد، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن تومرت الرببري املصمودي اهلرغي، اخلارج باملغرب، املدعي 
بن عدنان بن صفوان أنه علوي حسين، وأنه اإلمام املعصوم املهدي، وأنه حممد ابن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن هود بن خالد بن متام 

  .بن جابر بن حيىي بن رباح بن يسار بن العباس بن حممد بن احلسن بن اإلمام علي بن أيب طالب

رحل من السوس األقصى شاباً إىل املشرق، فحج وتفقه، وحصل أطرافاً من العلم، وكان أماراً باملعروف، اًء عن املنكر، قوي 
حلق، عماالً على امللك، غاوياً يف الرياسة والظهور، ذا هيبٍة ووقار، وجاللٍة ومعاملة وتأله، انتفع النفس، زعراً شجاعاً، مهيباً قواالً با

أخذ عن إلكيا اهلراسي، وأيب حامد الغزايل، وأيب بكر الطرطوشي، . به خلق، واهتدوا يف اجلملة، وملكوا املدائن، وقهروا امللوك
  .وجاور سنةً

يف مزال األقدام، ألف عقيدة لقبها باملرشدة، فيها توحيد وخري باحنراف، فحمل عليه أتباعه، وكان هلجاً بعلم الكالم، خائضاً 
  .ومساهم املوحدين، ونبز من خالف املرشدة بالتجسيم، وأباح دمه، نعوذ باهللا من الغي واهلوى

منكح، وال مال، وال يف شيء غري رياسة وكان خشن العيش، فقرياً، قانعاً باليسري، مقتصراً على زي الفقر، ال لذة له يف مأكل وال 
  .األمر، حىت لقي اهللا تعاىل

    

وله فصاحة يف العربية والرببرية، . وكان ذا عصاً وركوة ودفاس، غرامه يف إزالة املنكر، والصدع باحلق، وكان يتبسم إىل من لقيه
ه، وآذوه، وكان إذا خاف من البطش به خلط وكان يؤذى ويضرب ويصرب، أوذي مبكة، فراح إىل مصر، وبالغ يف اإلنكار، فطردو

  .وتباله

مث سكن الثغر مدة، مث ركب البحر إىل املغرب، وقد رأى أنه شرب ماء البحر مرتني، وأخذ ينكر يف املركب على الناس، وألزمهم 
وبدد، فالتف عليه مجاعة بالصالة، فآذوه، فقدم املهدية وعليها ابن باديس، فرتل مبسجد معلق، فمىت رأى منكراً أو مخراً، كسر 

  .أصلحك اهللا لرعيتك: واشتغلوا عليه، فطلبه ابن باديس، فلما رأى حاله، ومسع كالمه، سأله الدعاء، فقال

يا : وسار إىل جباية، فبقي ينكر كعادته، فنفي، فذهب إىل قرية ماللة، فوقع ا بعبد املؤمن الذي تسلطن، وكان أمر عاقالً، فقال
قد وجدت العلم والشرف، : طلب العلم، قال: اهللا أكرب، أنت طلبيت، فأين مقصدك، قال: عبد املؤمن، قال: الشاب، ما امسك؟ ق

ممن أنت؟ قال من كومية، فربط : إنه اطلع على كتاب اجلفر، فاهللا أعلم، فقال: اصحبين، ونظر يف حليته، فوافقت عنده مما قيل
ه، وكان يف صحبته الفقيه عبد اهللا الونشريسي، وكان مجيالً حنوياً، فاتفقا على الشاب، وشوقه إىل أمور عشقها، وأفضى إليه بسر

أن خيفي علمه وفصاحته، ويتظاهر باجلهل واللكن مدةً، مث جيعل نفسه معجزة، ففعل ذلك، مث عمد إىل ستة من أجالد أتباعه، وسار 
منهم، وكانوا مبسجد خراب، فأحضرهم امللك، فكلموه م إىل مراكش، وهي البن تاشفني، فأخذوا يف اإلنكار، فخوفوا امللك 

ما نقل من الوقيعة فيه، فقد قلته، هل من ورائه أقوال، وأنتم تطرونه وهو مغرور بكم، فيا : فيما وقع فيه من سب امللك، فقال
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ا امللك وأطرق، وفهم قاضي، هل بلغك أن اخلمر تباع جهاراً، ومتشي اخلنازير يف األسواق، وتؤخذ أموال اليتامى؟ فذرفت عين
إين خائف عليك من هذا، فاسجنه وأصحابه، : الدهاة طمع ابن تومرت يف امللك، فنصح مالك بن وهيب الفيلسوف سلطانه، وقال

يقبح بامللك أن يبكي من وعظه، مث يسيء إليه يف جملس، : وأنفق عليهم مؤنتهم، وإال أنفقت عليهم خزائنك، فوافقه، فقال الوزير
  .من رجل فقري، فأخذته خنوةٌ، وسأله الدعاء: خوفك، وأنت سلطانوأن يظهر 

هنا ال حيميكم هذا املوضع، : وسار ابن تومرت إىل أغمات، فرتلوا على الفقيه عبد احلق املصمودي، فأكرمهم، فاستشاروه، فقال
د البن تومرت ذا االسم ذكر ملا فتجد. فعليكم بتينملل فهي يوم عنا، وهو أحصن األماكن، فأقيموا به برهة كي ينسى ذكركم

عنده، فلما رآهم أهل اجلبل على تلك الصورة، علموا أم طلبة علم، فأنزلوهم، وأقبلوا عليهم، مث تسامع به أهل اجلبل، فتسارعوا 
رض عنه، إليهم، فكان ابن تومرت من رأى فيه جالدة، عرض عليه ما يف نفسه، فإن أسرع إليه، أضافه إىل خواصه، وإن سكت، أع

  .وكان كهوهلم ينهون شبام وحيذروم وطالت املدة، مث كثر أتباعه من جبال درن، وهو جبل الثلج، وطريقه وعر ضيق

ال أعلم مكاناً أحصن من تينملل ألا بني جبلني، وال يصل إليهما إال الفارس، ورمبا نزل عن فرسه يف أماكن : قال اليسع يف تارخيه
 على خشبة، فإذا أزيلت اخلشبة، انقطع الدرب، وهي مسافة يوم، فشرع أتباعه يغريون ويقتلون، وكثروا صعبة، ويف مواضع يعرب

ما : وقووا، مث غدر بأهل تينملل الذين آووه، وأمر خواصه، فوضعوا فيهم السيف، فقال له الفقيه اإلفريقي أحد العشرة من خواصه
  .هذا شك يف عصميت، فاقتلوه، فقتل: هفقال ألصحاب!! هذا؟ قوم أكرمونا وأنزلونا نقتلهم

وكل ما أذكره من حال املصامدة، فقد شاهدته، أو أخذته متواتراً، وكان يف وصيته إىل قومه إذا ظفروا مبرابط أو : قال اليسع
  .تلمساين أن حيرقوه

    

 رجل أمي، وال يثبت على دابة، _يريد الونشريسي _ تعلمون أن البشري : فلما كان عام تسعة عشر ومخس مئة، خرج يوماً، فقال
اقرأ، فقرأ اخلتمة يف أربعة : فقد جعله اهللا مبشراً لكم، مطلعاً على أسراركم، وهو آية لكم، قد حفظ القرآن، وتعلم الركوب، وقال

منهم املؤمنون : "، وتال"ليميز اهللا اخلبيث من الطيب: "أيام، وركب حصاناً وساقه، فبهتوا، وعدوها آية لغباوم، فقام خطيباً، وتال
إن يف هذه األمة حمدثني، وإن : "، فهذا البشري مطلع على األنفس، ملهم، ونبيكم صلى اهللا عليه وسلم يقول"وأكثرهم الفاسقون

من : وقد صحبنا أقوام أطلعه اهللا على سرهم، وال بد من النظر يف أمرهم، وتيمم العدل فيهم، مث نويل يف جبال املصامدة" عمر منهم
ن مطيعاً لإلمام، فليأت، فأقبلوا يهرعون، فكانوا يعرضون على البشري، فيخرج قوماً على ميينه، ويعدهم من أهل اجلنة، وقوماً كا

هذا تائب ردوه على اليمني تاب البارحة، فيعترف : هؤالء شاكون يف األمر، وكان يؤتى بالرجل منهم، فيقول: على يساره، فيقول
عجائب، حىت كان يطلق أهل اليسار، وهم يعلمون أن مآهلم إىل القتل، فال يفر منهم أحد، وإذا جتمع مبا قال، واتفقت له فيهم 

  .منهم عدة، قتلهم قرابام حىت يقتل األخ أخاه

فالذي صح عندي أم قتل منهم سبعون ألفاً على هذه الصفة، ويسمونه التمييز، فلما كمل التمييز، وجه مجوعه مع البشري : قال
غمات، فالتقاهم املرابطون، فهزمهم املرابطون، وثبت خلق من املصامدة، فقتلوا، وجرح عمر اهلنتاين عدة جراحات، فحمل حنو أ

إنه ال ميوت حىت تفتح البالد، مث بعد مدة فتح عينيه، وسلم، فلما أتوا، عزاهم ابن تومرت، : على أعناقهم مثخناً، فقال هلم البشري
  . الرسليوم بيوم، وكذلك حرب: وقال
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مسع ابن تومرت ببغداد من املبارك بن الطيوري، وأخذ األصول عن الشاشي، ونفاه من اإلسكندرية : وقال عبد الواحد املراكشي
أمريها، فبلغين أنه استمر ينكر يف املركب، فألقوه، فأقام نصف يوم يعوم، فأنزلوا من أطلعه، واحترموه، فرتل ببجاية، فدرس ووعظ، 

  .فخاف صاحبها، وأخرجه، وكان بارعاً يف خط الرملوأقبلوا عليه، 

  .وقع باجلفر، وصادف عبد املؤمن، مث لقيهما عبد الواحد الشرقي، فساروا إىل أقصى املغرب: وقيل

لقي عبد املؤمن يؤدب بأرض متيجة، ورأى عبد املؤمن أنه يأكل مع امللك علي بن تاشفني، وأنه ذاد على أكله، مث اختطف : وقيل
  .ال ينبغي أن تكون هذه الرؤية لك، بل ملن يثور على أمري املسلمني إىل أن يغلب على بالده: صحفة، فقال له العابرمنه ال

فالن مسجون، فأتى احلبس، فابتدر السجانون : وكان ابن تومرت طويل الصمت، دائم االنقباض، له هيبة يف النفوس، قيل له مرة
اخرج، فخرج والسجانون باهتون، فذهب به، وكان ال يتعذر عليه أمر، وانفصل عن : لفالن، فأجابه، فقا: يتمسحون به، فنادى

  .تلمسان وقد استحوذ على قلوب كربائها، فأتى فاس، وأخذ يف األمر باملعروف

    

ء، وكان جل ما يدعو إليه االعتقاد على رأي األشعري، وكان أهل الغرب ينافرون هذه العلوم، فجمع متويل فاس الفقها: قال
وناظروه، فظهر، ووجد جواً خالياً، وقوماً ال يدركون الكالم، فأشاروا على األمري بإخراجه، فسار إىل مراكش، فبعثوا خبربه إىل ابن 

إن وقع : تاشفني، فجمع له الفقهاء، فناظره ابن وهيب الفيلسوف، فاستشعر ذكاءه وقوة نفسه، فأشار على ابن تاشفني بقتله، وقال
كيف أحبس مسلماً مل يتعني لنا عليه حق؟ بل يسافر، فذهب ونزل : فاحبسه، قال: ، قوي شره، فخاف اهللا فيه، فقالإىل املصامدة

بتينملل، ومنه ظهر، وبه دفن، فبث يف املصامدة العلم، ودعاهم إىل األمر باملعروف، واستماهلم، وأخذ يشوق إىل املهدي، ويروي 
أعز ما : هو، وأنا حممد بن عبد اهللا، وساق نسباً له إىل علي، فبايعوه، وألف هلم كتابأنا : أحاديث فيه، فلما توثق منهم قال

يطلب، ووافق املعتزلة يف شيء، واألشعرية يف شيء، وكان فيه تشيع، ورتب أصحابه، فمنهم العشرة، فهم أول من لباه، مث 
وأنتم العصابة الذين عىن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يف األرض من يؤمن إميانكم، :اخلمسني، وكان يسميهم املؤمنني، ويقول

وأنتم تفتحون الروم، وتقتلون الدجال، ومنكم الذي يؤم بعيسى، وحدثهم جبزيئات اتفق " ال يزال أهل الغرب ظاهرين: "بقوله
دماء، فبعث جيشاً، وقوع أكثرها، فعظمت فتنة القوم به حىت قتلوا أبناءهم وإخوم لقسوم وغلظ طباعهم، وإقدامهم على ال

اقصدوا هؤالء املارقني املبدلني الدين، فادعوهم إىل إماتة املنكر وإزالة البدع، واإلقرار باملهدي املعصوم، فإن أجابوا، فهم : وقال
 بالدعوة، إخوانكم، وإال فالسنة قد أباحت لكم قتاهلم، فسار م عبد املؤمن يقصد مراكش، فالتقاه الزبري بن أمري املؤمنني، فكلموه

مل يفقد :نعم، قال: أجنى عبد املؤمن؟ قيل: فردوا أقبح رد، مث ازمت املصامدة، وقتل منهم ملحمة، فلما بلغ اخلرب ابن تومرت، قال
  .قتالكم شهداء: أحد، وهون عليهم، وقال

 واشتهر سنة مخس عشرة، وبايعته مسى ابن تومرت أصحابه باملوحدين، ومن خالفه باسمني،: قال األمري عزيز يف أخبار القريوان
هرغة على أنه املهدي، فقصده امللثمون، فكسورا امللثمني، وحازوا الغنائم، ووثقت نفوسهم، وأتتهم أمداد القبائل، ووحدت 

  .هنتاتة، وهي من أقوى القبائل

 طراٍد ومثاقفة ونضال، وكان يف هلم تودد وأدب وبشاشة، ويلبسون الثياب القصرية الرخيصة، وال خيلون يوماً من: مث قال عزيز
ال يصلح دينكم إال بالنهي عن املنكر، فاحبثوا عن كل مفسد، : القبائل مفسدون، فطلب ابن تومرت مشايخ القبائل ووعظهم، وقال
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ئل، وحضهم على فاوه، فإن مل ينته، فاكتبوا إيل أمساءهم، ففعلوا، مث هدد ثانياً، فأخذ ما تكرر من األمساء، فأفردها، مث مجع القبا
أن ال يغيب منهم أحد، ودفع تلك األمساء إىل البشري، فتأملها، مث عرضهم رجالً رجالً، فمن وجد امسه، رده إىل الشمال، ومن مل 

هؤالء أشقياء من أهل النار، فلتقتل كل قبيلة أشقياءها، : جيده، بعثه على اليمني، مث أمر بتكتيف أهل الشمال، وقال لقرابام
  .ذا القتل صح دينكم، وقوي أمركم: م، فكانت واقعة عجيبة، وقالفقتلوه

عبد املؤمن، واهلرزجي، وعمر بن حيىي اهلنتاين، وعبد اهللا البشري، وعبد الواحد الزواوي طري اجلنة، وعبد اهللا ابن : وأهل العشرة هم
  .أيب بكر، وعمر بن أرناق، وواسنار أبو حممد، وإبراهيم بن جامع، وآخر

ول سنة أربع وعشرون، جهز عشرون ألف مقاتل عليهم البشري، وعبد املؤمن بعد أمور يطول شرحها، فالتقى اجلمعان، ويف أ
واستحر القتل باملوحدين، وقتل البشري، ودام احلرب إىل الليل، فصلى م عبد املؤمن صالة اخلوف، مث حتيز مبن بقي إىل بستان 

هو الذي : الثة عشر ألفاً، وكان ابن تومرت مريضاً، فأوصى باتباع عبد املؤمن، وقاليعرف بالبحرية، فراح منهم حتت السيف ث
  .يفتح البالد، فاعضدوه بأنفسكم وأموالكم، مث مات يف آخر سنة أربع وعشرون ومخس مئة

 عما ال جيب وصفه مبا مسى ابن تومرت املرابطني باسمني، وما كان أهل املغرب يدينون إال بترتيه اهللا تعاىل: قال اليسع بن حزم
  .جيب له، مع ترك خوضهم عما تقصر العقول عن فهمه

فكفرهم ابن تومرت جلهلهم العرض واجلوهر، وأن من مل يعرف ذلك، مل يعرف املخلوق من اخلالق، وبأن من مل : إىل أن قال
  .يهاجر إليه، ويقاتل معه، فإنه حالل الدم واحلرمي، وذكر أن غضبه هللا وقيامه حسبةٌ

    

قربه باجلبل معظم، مات كهالً، وكان أمسر ربعةً، عظيم اهلامة، حديد النظر مهيباً، وآثاره تغين عن أخباره، قدم يف : قال ابن خلكان
الثرى، وهامةٌ يف الثريا، ونفس ترى إراقة ماء احلياة دون إراقة ماء احمليا، أغفل املرابطون ربطه وحله، حىت دب دبيب الفلق يف 

ان قوته من غزل أخته رغيفاً بزيت، أو قليل مسن، مل ينتقل عن ذلك حني كثرت عليه الدنيا، رأى أصحابه يوماً، وقد الغسق، وك
من أراد الدنيا، فهذا له عندي، ومن كان يبغي اآلخرة، فجزاؤه عند : مالت نفوسهم إىل كثرة ما غنموه، فأمر بإحراق مجيعه، وقال

  : اهللا، وكان يتمثل كثرياً

  خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد  ن الدنيا فإنك إنمام تجرد

  .ومل يفتح شيئاً من املدائن، وإمنا قرر القواعد، ومهد، وبغته املوت، وافتتح البالد بعده عبد املؤمن

 أجيبوا، أيها املوتى: أن ابن تومرت أخفى رجاالً يف قبور دوارس، وجاء يف مجاعة لرييهم آية، يعين فصاح_ فيما يقال _ وقد بلغين 
  .أنت املهدي املعصوم، وأنت وأنت، مث إنه خاف من انتشار احليلة، فخسف فوقهم القبور فماتوا: فأجابوه

  .وبكل حال، فالرجل من فحول العامل، رام أمراً، فتم له، وربط الرببر بالعصمة، وأقدم على الدماء إقدام اخلوارج، ووجد ما قدم

  .أملى علي نسبه فالن، ويف ذلك نظر من حيث إن حممد بن احلسن مل يعقب: ريخ الثغرقال احلافظ منصور بن العمادية يف تا

  : والبن تومرت

 بها درعاً وجلبابا أللبسن  ففي النفس أشياء مخبأة دعني
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  ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبى  لو ظفرت نفسي ببغيتها واهللا

 الحق للسادات إيجابا وأوجب  أطهر ثوب الدين عن دنس حتى

  ابن صدقة

تنقل يف األعمال، مث تزوج بنت الوزير ابن املطلب، وويل . الوزير الكبري، جالل الدين أبو علي احلسن بن علي بن صدقة النصييب
احللة، مث وزر بعد أيب شجاع، وكان شهماً كافياً مهيباً سائساً، فوزر ثالثة أعوام، وأمسك سنة ست عشرة، وبت داره، وسجن، 

ليه بعد عام، ووزر إىل أن تويف يف رجب سنة اثنتني وعشرون ومخس مئة، وله يد بيضاء يف النظم والنثر، عاش ثالثاً مث احتاجوا إ
  .وستون سنة

  البطائحي

هو وزير الديار املصرية، والدولة العبيدية، امللك أبو عبد اهللا املأمون بن البطائحي، وكان من قصته أن أباه كان صاحب خٍرب 
يني من أجالد الرافضة، فمات، ونشأ املأمون فقرياً صعلوكاً، فكان محاالً يف السوق مبصر، فدخل مرة إىل دار األفضل بالعراق للمصر

هذا ابن فالن، فاستخدمه : من هذا؟ قال بعضهم: أمري اجليوش مع احلمالني، فرآه األفضل شاباً مليحاً، خفيف احلركات، فقال
رقى به احلال إىل امللك، وهو الذي أعان اآلمر باهللا على الفتك بأمري اجليوش، وويل منصبه، فراشاً مع اجلماعة، فتقدم ومتيز، وت

وكان شهماً مقداماً، جواداً باألموال، سفاكاً للدماء، عضلة من العضل، مث إنه عامل أخا اخلليفة اآلمر على قتل اآلمر، ودخل معهما 
  .، واستأصله يف سنة تسع عشرة ومخس مئةأمراء، فعرف بذلك اآلمر، فقبض على املأمون، وصلبه

  الغزي

مسع بدمشق من الفقيه نصر، وأقام بنظامية بغداد . شاعر خراسان، أبو إسحاق إبراهيم بن حيىي بن عثمان الكليب، صاحب الديوان
  : مدة، ومدح األعيان، مث حتول إىل خراسان، ومدح وزير كرمان، ولو مل يكن له إال قصيدته

  ال تسفكي من دموعي بالفراق دمي  البرء والسقمجفنيك بين  بجمع

 السالم غداة البين بالعنم رد  منك تكفينا وأحسن ما إشارة

 القرط تعليقاً بال ألم فليشكر  قلبي بذات القرط يؤلمه تعليق

 منتثر في ضوء منتظم حبات  فأضاء الليل فالتقطت تبسمت

  .ثالث ومثانني سنةمات بنواحي بلخ سنة أربع وعشرون ومخس مئة عن 

  ابن األخشيذ

الشيخ األمني، املسند الكبري، أبو سعد إمساعيل بن الفضل بن أمحد بن حممد بن علي بن األخشيذ األصبهاين التاجر، ويعرف 
  .بالسراج
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ا العباس بن مسع أبا القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر الذكواين، وأبا طاهر بن عبد الرحيم الكاتب، وعلي بن القاسم املقرئ، وأب
النعمان الصائغ، وأبا الفضل الرازي املقرئ، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وعدة من أصحاب ابن املقرئ، وغريه، ويكىن أيضاً أبا 

  .الفتح، وا كناه السمعاين، وكناه بأيب سعد أبو طاهر السلفي، ووثقه

    

اصر الويرج، وخلف بن أمحد الفراء، وأسعد بن أمحد الثقفي، وأبو وحدث عنه هو، وأبو موسى املديين، وحيىي بن حممود الثقفي، ون
  .جعفر الصيدالين، ومجع كثري

حممداً، ويكىن أبا الفضل، : ولدت ليلة نصف شعبان سنة ست وثالثني وأربع مئة، وكان اسم أيب: مسعته يقول: قال أبو موسى
  .فغلب عليه الفضل

ت، ونسخ أجزاء كثرية، وكان واسع الرواية، موثوقاً به، كتب إيل باإلجازة، فمن كان سديد السرية، قرأ بروايا: قال السمعاين
طبقات الصحابة أليب عروبة جملد مسعه من ابن عبد الرحيم عن ابن املقرئ عنه، وكتاب األشراف البن املنذر مسعه من : مسموعه

  .ابن عبد الرحيم عن ابن املقرئ عنه، وكتاب السنن للحسن بن علي احللواين

  .يف رمضان سنة أربع وعشرون ومخس مئة: تويف يف شعبان، وقيل: قلت

  الكراعي

إن امسه أمحد، من : الشيخ اجلليل املعمر، مسند مرو، أبو منصور حممد بن علي بن حممود الزوهلي التاجر، املشهور بالكراعي، ويقال
اله مقصداً لطلبة احلديث، وكان آخر من حدث عن قرية زواله بنواحي مرو، شيخ صاحل، صني دين، رحل إليه الناس، وصارت زو

  .جده ألمه أيب غامن الكراعي صاحب عبد اهللا بن احلسني النضري، فسمع منه حنواً من عشرين جزءاً

مسعت منه بقراءة أيب طاهر السنجي اثين عشر جزءاً، مث أحضره شيخنا اخلطيب أبو الفتح حممد بن عبد : قال أبو سعد السمعاين
ولد يف العشرون من شوال سنة اثنتني وثالثني : إىل أن قال. روزي يف اخلانقاه، وقرئت عليه األجزاء املسموعة له، فسمعتهاالرمحن امل
  .وأربع مئة

وممن روى عنه بالشام حممد بن حممد بن : قلت. ومات يف أواخر سنة أربع وعشرون ومخس مئة، أو يف أوائل سنة مخس بقريته: قال
  .ي الباقي إىل سنة مثانني ومخس مئة، وداود بن حممد اخلالديعبد الرمحن املروز

ومات يف سنة أربع أبو املواهب أمحد بن حممد بن ملوك الوراق، وشاعر وقته أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن حممد الغزي ببلخ 
  .حممد بن إمساعيل الغزال مبكةعن ثالث ومثانني سنة، وإمساعيل بن األخشيذ السراج، وأبو عبد اهللا البارع، وعبد اهللا بن 

مات فيها سهل املسجدي، وفيها ماتت فاطمة اجلوزدانية، وقراتكني بن األسعد التركي، واحلافظ أبو عامر حممد بن سعدون : وقيل
  .العبدري، وابن تومرت كبري املوحدين، واآلمر بأحكام اهللا منصور، وهبة اهللا بن األكفاين، وهبة اهللا بن القاسم املهراين

  ابن كادش
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الشيخ الكبري، أبو العز أمحد بن عبيد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا ابن حممد بن أمحد بن محدان بن عمر بن إبراهيم بن عيسى بن 
  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم عتبة بن فرقد السلمي العكربي، املعروف بابن كادش، أخو احملدث أيب ياسر حممد

  .الثني وأربع مئة، وطلب احلديث وقرأ على املشايخ، ونسخ خبطه الرديء املعقد مجلةً، ومجع وخرجولد يف صفر سنة اثنتني وث

مسع أبا الطيب الطربي، وأقضى القضاة أبا احلسن املاوردي، وأبا حممد اجلوهري، وأبا علي حممد بن احلسني اجلازري، وأبا طالب 
  .العشاري، وأبا احلسني بن النرسي، وعدة

 ناصر، والسلفي، وأبو العالء اهلمذاين، وأبو القاسم ابن عساكر، ومعمر بن الفاخر، وأبو موسى املديين، وهبة اهللا ابن مسع منه ابن
  .السبط، وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيوب احلريب، وآخرون

  .كان ضعيفاً يف الرواية، خملطاً كذاباً، ال حيتج به، ولألئمة فيه مقال: قال ابن النجار

  .كان ابن ناصر يسيء القول فيه: سمعاينقال ال

  .كان خملطاً: وقال عبد الوهاب األمناطي

فذكرت هذا أليب القاسم الدمشقي، فأنكره غاية :مل يسمع كل كتاب اجلليس من أيب علي اجلازري، قال السمعاين: وقال ابن ناصر
  .بتاً، وأثىن على أيب العزكان صحيح السماع، ورأيت مساعه هلذا الكتاب يف األصل مث: اإلنكار، وقال

وضعت حديثاً على : مسعت أبا العز بن كادش يقول: مسعت إبراهيم بن سليمان يقول: مسعت ابن ناصر يقول: مث قال السمعاين
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقر عندي بذلك

وضع فالن حديثاً يف حق علي، :  كادشقال يل ابن:مسعت أبا القاسم علي بن احلسن احلافظ يقول: قال عمر بن علي القرشي
هذا يدل على جهله، يفتخر بالكذب على رسول اهللا صلى اهللا : قلت. ووضعت أنا يف حق أيب بكر حديثاً، باهللا أليس فعلت جيداً

  .عليه وسلم

    

نة، وأنشدتين ستوت املغنية بأوانا، أنشدتين املغنية فال: رأيت له كتاباً مساه االنتصار لرمت القحاب فيه أشعار، فيقول: قال ابن النجار
  .وقد قرأه عليه ابن اخلشاب

  .سنة إحدى وثالثني: ولدت سنة اثنتني وثالثني، وسئل مرة، فقال: قال مرة

وفيها مات . مات يف مجادى األوىل سنة ست وعشرون ومخس مئة. يف احملرم سنة سبع وثالثني: سألته فقال: وقال يوسف الدمشقي
د بن أمري اجليوش مبصر، وتاج امللوك بوري بن األتابك طغتكني صاحب دمشق، واحملدث احلسني ابن حممد بن امللك األكمل أمح

خسرو ببغداد، وفقيه املغرب أبو حممد عبد اهللا بن أيب جعفر املرسي املالكي، وعبد الكرمي بن محزة السلمي، وشيخ احلنابلة أبو 
  .نصور ابن اخلري املالقياحلسني حممد بن القاضي أيب يعلى، وأبو علي م

  المسترشد باهللا

أمري املؤمنني أبو منصور الفضل بن املستظهر باهللا أمحد بن املقتدي بأمر اهللا عبد اهللا بن حممد بن القائم عبد اهللا بن القادر القرشي 
  .اهلامشي العباسي البغدادي
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  .ب له بوالية العهد وهو يرضع، وضربت السكة بامسهمولده يف شعبان سنة ست ومثانني وأربع مئة يف أيام جده املقتدي، وخط

  .ومسع يف سنة أربع وتسعني من أيب احلسن بن العالف، ومسع من أيب القاسم بن بيان، ومن مؤدبه أيب الربكات بن السييب

، مع ديٍن وله خط بديع، ونثر صنيع، ونظم جيد. روى عنه وزيره علي بن طراد، ومحزة بن علي الرازي، وإمساعيل بن امللقب
  .ورأٍي، وشهامٍة وشجاعة، وكان خليقاً لإلمامة، قليل النظري

أن املسترشد كان يتنسك يف أول زمنه، ويلبس الصوف، ويتعبد، _ ومن خطه نقلت _ ذكر قثم بن طلحة الزينيب : قال ابن النجار
، ويصلح أغاليط يف كتبهم، وكان ابن وختم القرآن، وتفقه، مل يكن يف اخللفاء من كتب أحسن منه، وكان يستدرك على كتابه

  .أنا وراق اإلنشاء ومالك األمر يتوىل ذلك بنفسه الشريفة: األنباري يقول

كان ذا شهامٍة وهيبة، وشجاعٍة وإقداٍم، ومل تزل أيامه مكدرة بتشويش املخالفني، وكان خيرج بنفسه لدفع ذلك : قال ابن النجار
  .وله نظم، ونثر مليح، ونبل رأي: قال. استشهد على يد املالحدة، وكان قد مسع احلديثومباشرته إىل أن خرج، فكسر، وأسر، مث 

أخربنا عمر بن عبد املنعم، أنبأنا الكندي، أخربنا إمساعيل بن السمرقندي، أخربنا علي بن طراد، أخربنا املسترشد باهللا، أخربنا ابن 
  .حلسن بن عرفة، فذكر حديثاًبيان الرزاز، أخربنا ابن خملد، أخربنا الصفار، حدثنا ا

  : أنشدنا هبة اهللا بن احلسن بن السبط حفظاً للمسترشد باهللا: قال ابن النجار

 بك العدو وال تفر ط  تقيم وقد أحا قالوا

 يتعظ بالوعظ غر  المرء ما لم فأجبتهم

  وال عداني الدهر شر  نلت خيراً ما حييت ال

 راهللا ينفع أو يض ر  كنت أعلم أن غي إن

  وله 

 يملك الدنيا بغير مزاحم ومن  أنا األشقر الموعود بي في المالحم

  بأقصى بالد الصين بيض صوارمي  أرض الروم خيلي وتنتضى ستبلغ

  : إنه قال ملا أسر مستشهداً: وقيل

  كالب األعادي من فصيح وأعجم  عجباً لألسد إن ظفرت بها وال

 من حسام ابن ملحمعلي  وموت  فحربة وحشي سقت حمزة الردى

ملا عاد احليص بيص إىل بغداد، وكان قد هجا اخلليفة : حكى يل صديقي منصور بن إبراهيم قال: قال سعد اهللا بن جنا بن الوادي
  : املسترشد طالباً لذمامه، فقال فيه

 مما تغذ دوامي مناسمها  ركابي عن دبيس بن مزيد ثنيت

 ارتحاٍل بعد سوء مقام وسوء  من اللؤم المظاهر بالخنا فراراً

 وضاح الجبين إمام بأبيض  ليخصب ربعي بعد طول محيله
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 أماٍن أو بعقد ذمام بلفظ  فإن يشتمل طول العميم برأفٍة

 عن أنسابكم وتحامي تناضل  القوافي بالثناء فصيحةٌ فإن

  .سرعة العفو عن كبري اجلرم استحقار باملعفو عنه: فخرج لفظ اخلليفة: قال

: هو أصون، قال: حكي أن الوزير علي بن طراد أشار على املسترشد أن يرتل يف مرتل اختاره، وقال: ي املارستان قالوخبط قاض

  : كف يا علي، واهللا ألضربن بسيفي حىت يكل ساعدي، وأللقني الشمس بوجهي حىت يشحب لوين

  فمن العجز أن تكون جبانا  لم يكن من الموت بد وإذا

    

ملا كنا مع املسترشد بباب مهذان، كان معنا إنسان : نا زين األمناء عن حممد بن حممد اإلسكايف إمام الوزير قالأخرب: ابن النجار
رأيت الساعة النيب صلى اهللا عليه : يعرف بفارس اإلسالم، وكان يقرب من خدمة اخلليفة، فدخل على الوزير ابن طراد، فقال

يا فارس اإلسالم، : مكسور مقهور، فأريد أن تطالع اخلليفة ذا، فقال: اجليش؟ قاليا رسول اهللا، ما تقول يف هذا : وسلم، فقلت
يا علي، أنت عاجز رد إىل بيتك، فال أبلغه هذا، لكن قل البن طلحة صاحب : أنا أشرت على اخلليفة أن ال خيرج من بغداد، فقال

، فاكتب هذا إليه واعرضها، وأخل موضع مقهور، فكتبها، ال أي إليه ما تطري به: املخزن، فذهب إىل ابن طلحة، فأخربه، فقال
وجئت إىل السرداق، فوجدت جنا يف الدهليز، وقد صلى اخلليفة الفجر، وبني يديه مصحف، ومقابله ابن سكينة إمامه، فدخل جنا 

أحضره، فجاء، فقبض : قالفارس اإلسالم، : من كتب هذه؟ فقال: اخلادم، فسلم الرقعة إليه، وأنا أنظره، فقرأها غري مرة، وقال
ويلك، : أنا، قال: من كتب هذه؟ قلت: وعليكم السالم، مث قرأ الرقعة مرات، مث قال: على يدي، فأرعدت، وقبلت األرض، فقال

يا : ويلك، هذا املنام أريته أنا يف هذه الساعة، فقلت: قال. هو ما رأيت يا أمري املؤمنني: مل أخليت موضع الكلمة األخرى؟ قلت
ما يشاء، فلما كان اليوم الثاين أو الثالث، وقع املصاف، ومت ما : النا، ال يكون أصدق من رؤياك، ترجع من حيث جئت، وقالمو

  .مت، وكسر وأسر، وقتل رمحه اهللا

 خرج املسترشد باهللا سنة تسع وعشرين ومخس مئة إىل مهذان لإلصالح بني السالطني، واختالف اجلند، وكان معه: قال ابن ناصر

مجع كثري من األتراك، فغدر به أكثرهم، وحلقوا مبسعود بن حممد بن ملكشاه، مث التقى اجلمعان، فازم مجع املسترشد باهللا يف 
رمضان، وقبض عليه، وعلى خواصه، ومحلوا إىل قلعٍة هناك، فحبسوا ا، وبقي اخلليفة مع السلطان مسعود إىل نصف ذي القعدة، 

 إن الباطنية ألفوا عليه مجاعةً من املالحدة، وكان قد أنزل ناحية من املعسكر، فدخلوا عليه، ففتكوا به، ومحل معهم إىل مراغة، مث
وجاء اخلرب . وجبماعٍة كانوا على باب خركاهه، وقتلوا، ونقل، فدفن مبراغة، وكان مصرعه يوم اخلميس سادس عشر ذي القعدة

  .كاء ا، وعمل العزاءيوم التاسع من مقتله إىل بغداد، فكثر النوح والب

كان قد صلى الظهر، وهو يقرأ يف املصحف، وهو صائم، فدخل عليه من شرج اخليمة مجاعةٌ : وقال صدقة بن احلسني احلداد
بالسكاكني، فقتلوه، ووقعت الصيحة، فقتل عليه مجاعةٌ من أصحابه، منهم أبو عبد اهللا بن سكينة، وابن اخلزري، وخرجوا 

تلوا، مث أحرقوا، فبقيت يد أحدهم خارجة من النار مضمومة مل حتترق، ففتحت، وإذا فيها شعرات من حليته منهزمني، فأخذوا وق
صلوات اهللا عليه، فأخذها السلطان مسعود، وجعلها يف تعويذ ذهب، وجلس للعزاء، وجاز اخلادم ومعه املصحف، وعليه الدم إىل 
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  .الرماد، وكانت خالفته سبع عشرة سنة وستة أشهرالسلطان، وخرج أهل مراغة يف املسوح وعلى وجوههم 

كان أشقر أعطر أشهل، خفيف العارضني، وخلف من الذكور منصوراً الراشد باهللا، وأمحد، وعبد اهللا، : قال قثم بن طلحة
  .وإسحاق تويف قبله، وبنتان، ووزر له حممد بن احلسني، وأبو علي بن صدقة، وعلي بن طراد، وأنوشروان

  . بن الدامغاين، وعلي بن احلسني الزينيبعلي: وقضاته

بويع عند موت أبيه يف ربيع اآلخر سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، فكانت دولته سبع عشرة سنة وسبعة أشهر، وعاش ستاً : قلت
ن إن الذين فتكوا به جهزهم مسعود، وكانوا سبعة عشر نفساً، فأمسكوا، وقتلهم السلطان، وأظهر احلز: وأربعني سنة، فقيل

  .واجلزع

بعث السلطان سنجر بن ملكشاه إىل ابن أخيه مسعود يوخبه على انتهاك حرمة املسترشد، ويأمره برده إىل مقر عزه، وأن : وقيل
بل الذي جهز الباطنية عليه السلطان سنجر من : ميشي بني يديه بالغاشية، وخيضع، ففعل ذلك ظاهراً، وعمل على قتله، وقيل

  .خراسان، وفيه بعد

  .إن الشاشي عمل العمدة يف الفقه للمسترشد: وقيل

ويف سنة سبع عشرة كان املصاف بني املسترشد وبني دبيس األسدي، وجذب يومئذ املسترشد سيفه، فازم دبيس ومتزق مجعه مث 
 فحبسه ، فذل دبيس، وجاء وقبل األرض، فلم يعط أماناً، ففر إىل السلطان سنجر، واستجار به،519كانت بينهما وقعةٌ سنة 

  .خدمةً للمسترشد، وصلى املسترشد بالناس يوم األضحى وخطبهم، ونزل، فنحر بدنه بيده

    

  .ويف سنة إحدى وعشرين وصل السلطان حممود، وحاصر بغداد، واستظهر اخلليفة

يها أمواالً لريحل، ويف سنة سبع وعشرين سار املسترشد يف اثنيت عشر ألف فارس، فحاصر املوصل مثانني يوماً، فبذل له زنكي متول
فأىب، مث إنه ارحتل، وعظمت هيبته يف النفوس، وخضع زنكي، وبعث احلمل إىل املسترشد، وقدم رسول السلطان سنجر، فأكرم، 

ونفذ املسترشد لسنجر خلعة السلطنة مثنت مبئة ألف دينار وعشرين ألف دينار، وعرض املسترشد جيوشه يف هيئة مل يعهد مثلها من 
  .كانوا مخسة عشر ألفاًدهر طويل، ف

وفارق مسعود بغداد على غضب، وانضم إليه دبيس، وعزموا على أخذ بغداد، فطلب املسترشد زنكي بن أقسنقر، وهو حماصر 
دمشق، وطلب نائب البصرة بكبه، فبيت مسعود لطالئع املسترشد، فازموا، ولكن خامر أربعة أمراء إىل املسترشد، فأنعم عليهم 

ينار، وسار يف سبعة آالف، وكانت امللحمة يف رمضان سنة تسع كما ذكرنا، فازم جيش اخلليفة، وأسلموه، فأسره بثمانني ألف د
مسعود يف نوع احترام، وحاز خزانته، وكانت أربعة آالف ألف دينار، وجمموع القتلى مخسة أنفس، وزور السلطان على لسان 

البغاددة على خليفتهم، وكان حمبوباً إىل الرعية جداً، وبذلوا السيف يف أجناد السلطان، اخلليفة كتباً إىل بغداد مبا شاء، وقامت قيامة 
  .فقتل من العامة مئة ومخسون نفساً، وأشرفت على البالد، وملا قتل املسترشد، بويع باخلالفة، ولده الراشد باهللا ببغداد

  الراشد باهللا
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  .الفضل بن أمحد العباسيأمري املؤمنني، أبو جعفر منصور بن املسترشد باهللا 

  .ولد بال خمرج، ففتق له خمرج بآلٍة من ذهب، وأمه أم ولد: ولد سنة اثنتني ومخس مئة يف رمضان، فقيل

وكان أبيض مليحاً، تام الشكل، . خطب له بوالية العهد سنة ثالث عشرة ومخس مئة، واستخلف يف ذي القعدة سنة تسع وعشرين
ر اخلالفة أيلٌ عظيم اعترضه يف البستان، فأحجم اخلدم، فهجم على األيل، وأمسك بقرنيه ورماه، إنه كان بدا: شديد األيد، يقال

  .وطلب منشاراً، فقطع قرنيه

وكان حسن السرية، مؤثراً للعدل، فصيحاً عذب العبارة، أديباً شاعراً، جواداً، مل تطل أيامه حىت خرج إىل املوصل، مث إىل 
أقام على باا مع السلطان داود، حماصراً هلا، فقتله املالحدة هناك، وكان بعد خروجه من بغداد أذربيجان، وعاد إىل أصبهان، ف

  .جميء السلطان مسعود بن حممد بن ملكشاه، فاجتمع باألعيان، وخلعوا الراشد، وبايعوا عمه املقتفي

ية، ونؤثر العدل واألمن يف الربية، ويأىب املقدور إال إنا نكره الفنت إشفاقاً على الرع: من كالم الراشد: قال أبو طالب بن عبد السميع
  .تصعب األمور، واختالط اجلمهور، فنسأل اهللا العون على مل شعث الناس بإطفاء نائرة الناس

  : أنشدين رسوله له. الراشد باهللا أعطاه اهللا مع اخلالفة صورةٌ يوسفية، وسريةٌ عمرية: قال أبو احلسن البيهقي يف وشاح دمية القصر

وذلل آساد الكرام لذي القرعى  قد استنت فصال صروفه زمان 

 لها مأوى وليس لها مرعى وليس  تشكو صروف زمانه أكولته

  ترى القوم في أكناف أفنائه صرعى  قلب ال تأسف عليه فربما فيا

  : وله قصيدة طويلة منها

 إن أقسم في اليمين يحنث  أقسم باهللا وهل خليفه

 العار الذي يعلوني ألكشف  وب صادقاًفي الحر ألتزرن

 اإلمام الوالد األمين ثأر  عن ساق عزمي طالباً مشمراً

  ما ينمحي المكتوب عن جبيني  عمري والذي قدر لي عمري

بقي األمر للراشد سنة، مث دخل مسعود، ويف صحبته أصحاب املسترشد الوزير علي بن طراد، وصاحب املخزن ابن : قال ابن ناصر
ة، وكاتب اإلنشاء ابن األنباري، وخرج الراشد مع غلمان داره طالباً املوصل صحبة زنكي، فأحضر القضاة والشهود والعلماء طلح

عند الوزير أيب القاسم علي، وكتبوا حمضراً فيه شهادة العدول مبا جرى من الراشد من الظلم، وأخذ األموال، وسفك الدماء، 
ن فعل ذلك، هل تصح إمامته؟ وهل إذا ثبت فسقه بذلك جيوز لسلطان الوقت أن خيلعه وشرب اخلمر، واستفيت الفقهاء فيم

ويستبدل به؟ فأفتوا جبواز خلعه، واالستبدال به، فوقع االختيار مع الغد حبضور مسعود وأمرائه يف دار اخلالفة على عمه أيب عبد اهللا 
  .د وخطه شيب، وهو أمسر، وأمه أم ولد صفراء تدعى ست السادةحممد بن املستظهر باهللا ولقبوه باملفيت، وله أربعون سنة، وق

    

مث بلغنا أن الراشد خرج من املوصل إىل بالد أذربيجان إىل مراغة، وكان معه مجاعة، فصادروا أهلها، وعاثوا، مث ذهبوا إىل : قال
 فانتهبوا القرى، وحاصروا البلد يف مجع من مهذان، فقتلوا ا، وحلقوا حلى مجاعة من الفقهاء، وعتوا، ومضوا إىل نواحي أصبهان،
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أجناد داود بن حممود بن حممد، فمرض الراشد مرضاً أشفى منه، بلغنا أن مجاعة من العجم كانوا فراشني يف خدمته؛ اتصلوا به 
  .هناك؛ دخلوا خركاهه يف السابع والعشرين من رمضان سنة اثنتني وثالثني، فقتلوه بالسكاكني، وقتلوا بعده كلهم

كان قد سقي مساً، مث دفن باملدينة العتيقة يف حجرة من بناء نظام امللك، وجاء اخلرب إىل عمه املقتفي، فعقدوا له العزاء يوماً : وقيل
  .واحداً

زرت قربه جبي، وهو خشب منقوش، وعليه ستر أسود، : قال ابن النجار. دفن جبنب اجلامع مبدينة أصبهان: وقال عبد اجلليل كوتاه
  .تابةٌ من إبريسم، وله فراشون وخدم، وعقبه باٍق إىل آخر سنة ست مئةفيه ك

ملا استخلف الراشد، بعث إليه السلطان مسعود يتعنته، ويطلب منه ذهباً كثرياً، مث قدم األتابك زنكي وغريه، فحسنوا له : قلت
مود إىل الراشد، وقصدوا السلطان مسعوداً، فسار القتال ملسعود، وكان شجاعاً، فخافوه، مث تغري عليه زنكي فقدم امللك داود بن حم

  .مسعود من جهة أخرى، فنازل بغداد حياصرها، وب عسكره واسطاً والنعمانية، ومتلك بغداد

إين مىت عسكرت أو خرجت، انعزلت، وبالغ علي بن طراد الوزير يف ذم الراشد، وخوف : إنه أخرج خط الراشد يقول: وقيل
  .جوره، فحكم القاضي ابن الكرخي خبلعه، وعاش ثالثني سنة، رمحه اهللا وساحمهالقضاة من غائلته ومن 

  حمزة بن هبة اهللا

  .ابن حمدث نيسابور حممد بن احلسني بن داود العلوي احلسيين، شيخ حسن السرية، تفرد بأشياء

وحممد بن الفضل النسوي، ومسع مسع ابن مسرور، وعبد الغافر الفارسي، وعبد الرمحن بن حممد األمناطي صاحب اإلمساعيلي، 
  .ببغداد، وكان زيدياً

  .حدثنا عنه مجاعةٌ، عاش ستاً وتسعني سنة، تويف يف احملرم سنة ثالث وعشرين ومخس مئة: قال السمعاين

  تاج الملوك

  .صاحب دمشق، تاج امللوك، بوري بن صاحب دمشق األتابك طغتكني، موىل السلطان تتش السلجوقي

مولده يف سنة مثان وسبعني . فر سنة اثنتني وعشرين، وكان ذا حلٍم وكرٍم، له أثر كبري يف قتل وزيره واإلمساعيليةمتلك بعد أبيه يف ص
  .وأربع مئة

  .والبن اخلياط فيه مدائح يف ديوانه، وقد وزر له أيضاً أبو الذواد ابن الصويف، مث كرمي امللك ابن عم املزدقاين

ا جرى على أشياعه اإلمساعيلية بدمشق، تنمر، وندب طائفة لقتل تاج امللوك، فعني اثنني وملا علم ابن صياح صاحب األملوت مب
  .بشربوشني يف زي اجلند، مث قدما، فاجتمعا بناٍس منهم أجناد، وحتيال على أن صارا من السلحدانة، وضمنومها، مث وثبا عليه فقتاله

رة سنة مخس وعشرين، فضربه الواحد بالسيف قصد رأسه، فجرحه يف وثبوا عليه يف خامس مجادى اآلخ: قال أبو يعلى القالنسي
  .رقبته جرحاً سليماً، وضربه اآلخر بسكني يف خاصرته، فمرت بني اجللد واللحم

  .كان تعلل من ذلك، ولكنه تويف يف رجب سنة ست وعشرين ومخس مئة، وحلفوا بعده لولده مشس امللوك إمساعيل: قلت
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  .مر إلمساعيل، ووصى ببعلبك البنه حممدوصى باأل: قال ابن األثري

  .كان عجباً يف اجلهاد، ال يفتر عن غزو الفرنج، ولو كان له عسكر كثري، الستأصل الفرنج: وقيل

  شمس الملوك

متلك بعد أبيه يف رجب سنة ست وعشرين، وكان . صاحب دمشق، مشس امللوك، إمساعيل بن بوري بن األتابك طغتكني التركي
استنقذ بانياس من الفرنج يف يومني، وكانت اإلمساعيلية باعوها هلم من . شهماً مقداماً كآبائه، لكنه جبار عسوفبطالً شجاعاً، 

سبع سنني، وسعر بالدهم، وأوطأهم ذالً، مث سار، فحاصر أخاه ببعلبك، ونازل محاة، وهي لألتابك زنكي، وأخذها ملا مسع بأن 
والدواوين، وظلم وعتا، مث بدا له، فكاتب األتابك زنكي ليسلم إليه دمشق، فخافته أمه املسترشد حياصر املوصل، وصادر األغنياء 

زمرد واألمراء، فهيأت أمه من قتله، ألنه ددها ملا نصحته بالقتل، وكانت الفرنج ختافه ملا هزمهم، وبيتهم، وشن الغارة على 
  .واله إىل قلعة صرخدبالدهم، وعثرهم، وكان قد تسودن وختيل من أمرائه، وأخذ حيول أم

    

بالغ يف الظلم، وصادر وعذب، وملا علم بأن زنكي على قصد دمشق، بعث يستحثه ليعطيه إياها هلذياٍن ختيله، : قال ابن القالنسي
إن مل جتئ، سلمتها إىل الفرنج، كتب هذا بيده، فأشفق الناس، فحمل صفوة امللك دينها على حسم الداء، فأهلكته، وكثر : ويقول

  .دعاء هلاال

قتل يف ربيع األول سنة تسع وعشرين ومخس مئة، وله ثالث وعشرون سنة، ومتلك بعده أخوه حممود، مث تزوجت أمه بصاحب 
  .حلب زنكي

  ابن األكفاني

 الشيخ اإلمام، املفنن احملدث األمني، مفيد الشام، أبو حممد هبة اهللا بن أمحد بن حممد بن هبة اهللا بن علي بن فارس األنصاري

  .444ولد سنة . الدمشقي املعدل، املعروف بابن األكفاين

ومسع وهو ابن تسع سنني، وبعد ذلك من والده، وأيب القاسم احلنائي، وأيب احلسني حممد بن مكي، وعبد الدائم بن احلسن اهلاليل، 
يب احلديد، وطاهر بن أمحد القايين، وأيب بكر اخلطيب، وعبد العزيز الكتاين، والزمه مدةً، وأيب نصر بن طالب، وأيب احلسن ابن أ

  .وعبد اجلبار بن برزة الواعظ، وأيب القاسم بن أيب العالء، وخلق كثري، وكان أبوه قد مسع من عبد الرمحن بن الطبيز

حدث عنه غيث األرمنازي، وأبو بكر ابن العريب، وأبو طاهر السلفي، وابن عساكر، وأخوه الصائن، وعبد الرزاق النجار، 
  .يل بن علي اجلرتوي، وأبو طاهر اخلشوعي، وآخرونوإمساع

مسعت منه الكثري، وكان ثقة ثبتاً متيقظاً، معنياً باحلديث ومجعه، غري أنه كان عسراً يف التحديث، وتفقه على : قال ابن عساكر
  .القاضي املروزي مدةً، وكان ينظر يف الوقوف، ويزكي الشهود

  .تاريخ الشام، كتب الكثريهو حافظٌ مكثر ثقة، كان : وقال السلفي

  .مات األمني يف سادس احملرم سنة أربع وعشرين ومخس مئة، رمحه اهللا: وقال ابن عساكر
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  ابن يربوع

  .األستاذ احلافظ، اود احلجة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سعيد بن سليمان، بن يربوع الشنتريين، مث اإلشبيلي، نزيل قرطبة

 منظور صحيح البخاري، ومن أيب حممد بن خزرج، وحامت بن حممد، وأيب مروان بن سراج، وأيب علي مسع من حممد بن أمحد بن
  .الغساين، وعدة

  .وأجاز له العباس بن دهلاث

كان حافظاً للحديث وعلله، عارفاً برجاله، وباجلرح والتعديل، ضابطاً ثقةً، كتب الكثري، : روى عنه أبو القاسم بن بشكوال، وقال
  .علي الغساين، واختص به، وكان أبو علي يفضله، ويصفه باملعرفة والذكاءوصحب أبا 

صنف كتاب اإلقليد يف بيان األسانيد، وكتاب تاج احللية وسراج البغية يف معرفة أسانيد املوطأ، وكتاب البيان عما يف : إىل أن قال
منه جمالس، وتويف يف صفر سنة اثنتني وعشرين كتاب أيب نصر الكالباذي من النقصان، وكتاب املنهاج يف رجال مسلم، مسعت 

  .ومخس مئة عن مثان وسبعني سنة

وفيها مات وزير العراق جالل الدين أبو علي احلسن بن علي بن صدقة وزير املسترشد، وصاحب دمشق األتابك طغتكني ظهري 
  .هيم بن سهل النيسابوري املسجديالدين والد تاج امللوك بوري، واملسند أبو منصور حممد بن علي الكراعي مبرو، وإبرا

  العبدري

الشيخ اإلمام، احلافظ الناقد األوحد، أبو عامر حممد بن سعدون ابن مرجى بن سعدون القرشي العبدري، امليورقي املغريب الظاهري، 
  .مولده بقرطبة، وكان من حبور العلم، لوال جتسيم فيه، نسأل اهللا السالمة. نزيل بغداد

. نياسي، ورزق اهللا التميمي، وحيىي السييب، وطراد الزينيب، ونصر بن البطر، واحلميدي، وابن خريون، وطبقتهممسع من مالك البا

  .حدث عنه أبو املعمر، وابن عساكر، وحيىي بن بوش، وأبو الفتح املندائي، ومجاعة

  .أبو عامر العبدري هو أنبل من لقيته: قال القاضي أبو بكر بن العريب يف معجمه

  .كان فهماً عاملاً، متعففاً مع فقره، ويذهب إىل أن املناولة كالسماع: بن ناصروقال ا

هو من أعيان علماء اإلسالم مبدينة السالم، متصرف يف فنون من العلم أدباً وحنواً، ومعرفةً باألنساب، وكان داوودي : وقال السلفي
  .املذهب، قرشي النسب، كتب عين، وكتبت عنه

  :  أمحد بن أيب بكر البندنيجي أن احلافظ ابن ناصٍر ملا دفنوا العبدري، قالحدثنا: وقال ابن نقطة

  خال لك الجو فبيضي واصفري

  .مات أبو عامر حافظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن شاء، فليقل ما شاء

    

أنه دخل دمشق يف حياة أيب القاسم بن أيب كان العبدري أحفظ شيٍخ لقيته، وكان فقيهاً داوودياً، ذكر : وقال احلافظ ابن عساكر
وقد مر _ جلف جاف، ضرب هشام بن عمار بالدرة، وقرأت عليه األموال أليب عبيد فقال : العالء، ومسعته وقد ذكر مالك، فقال
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سوء، فاجتمعنا يوماً أعور : إنه قال يف إبراهيم النخعي: وقيل يل عنه. ما كان إال محاراً مغفالً، ال يعرف الفقه: _قولٌ أليب عبيد 
يكذب ابن عدي، إمنا ذا قول إبراهيم : وقال السعدي كذا، فقال: عند ابن السمرقندي يف قراءة كتاب الكامل، فجاء فيه

فهو السعدي، فإىل كم حنتمل منك سوء األدب، تقول يف إبراهيم كذا وكذا، وتقول يف مالك جاف، وتقول : اجلوزجاين، فقلت له
فقال له ! كان ابن اخلاضبة والربداين وغريمها خيافوين، فآل األمر إىل أن تقول يفّ هذا؟: ب وأخذته الرعدة، وقالفغض! يف أيب عبيد؟

واهللا لقد علمت من علم احلديث ما مل يعلمه غريي ممن : إمنا حنترمك ما احترمت األئمة، فقال: هذا بذاك، فقلت: ابن السمرقندي
فعلمك إهلام إذاً، وهاجرته، وكان سيئ االعتقاد، : ومسلم ما مل يعلماه، فقلت مستهزئاًتقدم، وإين ألعلم من صحيح البخاري 

: فضرب على ساقه، وقال" يوم يكشف عن ساٍق: "يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرها، بلغين عنه أنه قال يل يف سوق باب األزج

  .ساق كساقي هذه

يف اإلهلية، فأما يف الصورة، فهو مثلي ومثلك، قد : ، أي"ليس كمثله شيء: "أهل البدع حيتجون بقوله تعاىل: وبلغين عنه أنه قال
  .يف احلرمة: ، أي"يا نساء النيب لسنت كأحٍد من النساء إن اتقينت: "قال اهللا تعاىل

ا، اختلف الناس فيها، فمنهم من تأوهلا، ومنهم من أمسك، ومنهم من اعتقد ظاهره: وسألته يوماً عن أحاديث الصفات، فقال
ومذهيب أحد هذه املذاهب الثالثة، وكان يفيت على مذهب داود، فبلغين أنه سئل عن وجوب الغسل على من جامع ومل يرتل، 

  .ال غسل عليه، اآلن فعلت ذا بأم أيب بكر: فقال

  .وكان بشع الصورة زري اللباس: إىل أن قال

  . خبطه وإىل آخر عمره، وكان ينسخ وقت السماعهو حافظ مربز يف صنعة احلديث، مسع الكثري، ونسخ: وقال السمعاين

يكفيين حضور الس، ومذهبه يف القرآن مذهب سوء، مات : فيه تساهلٌ يف السماع، يتحدث وال يصغي، ويقول: وقال ابن ناصر
  .يف ربيع اآلخر سنة أربع وعشرين ومخس مئة

  .ما ثبت عنه ما قيل من التشبيه، وإن صح، فبعداً له وسحقاً: قلت

  لرازيا

الشيخ العامل، املعمر الثقة، مسند اإلسكندرية ومصر، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد الرازي، مث املصري الشروطي 
مل يك يف وقته يف الدنيا من يدانيه يف علو : املعدل، املعروف بابن احلطاب الذي يقول فيه أبو طاهر السلفي فيما نقلته من خطه

  .اإلسناد

مولده يف سنة أربع وثالثني وأربع مئة، واعتىن به والده احملدث أبو العباس، فسمعه الكثري يف سنة أربعني، وبعدها مسع أبا : تقل
احلسن بن محصة راوي جملس البطاقة، وعلي بن ربيعة، وعلي بن حممد الفارسي، وحممد بن احلسني الطفال، وأمحد بن حممد بن 

لسعدي، وتاج األئمة أمحد بن علي بن هاشم، وحممد بن احلسني بن سعدون، وحممد بن احلسني بن الفتح احلكيمي، وأبا الفضل ا
الترمجان، وعدد شيوخه سبعة وأربعون، خرج له عنهم أبو طاهر السلفي، وخرج له أيضاً السداسيات، وروى عنه هو وحيىي بن 

 بن عبد الرمحن احلضرمي، وأبو طالب حممد بن املسلم، سعدون القرطيب، وأبو حممد العثماين، وعبد الواحد بن عسكر، وحممد
  .وإمساعيل بن عوف الفقيه، وإمساعيل بن ياسني، وعبد الرمحن بن موقا، وآخرون
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وفيها مات أبو السعود أمحد بن علي بن . مات يف سادس مجادى األوىل سنة مخس وعشرين ومخس مئة، وله إحدى وتسعون سنة
يب أبو نصر أمحد بن حممد بن عبد القاهر الطوسي باملوصل، ومدرس النظامية أبو علي احلسن بن واخلط_ جبيم ساكنة _ الي 

سلمان بن الفىت، والشيخ القدوة محاد بن مسلم الدباس، وطبيب األندلس أبو العالء زهر بن عبد امللك بن زهر اإلشبيلي، وأبو 
ملكشاه، وأبو القاسم هبة اهللا بن احلصني، وحيىي بن املشرف غالب حممد بن احلسن املاوردي، والسلطان حممود بن حممد بن 

  .املصري التمار

  ابن أبي ذر

الشيخ اجلليل الصدوق، مسند وقته، أبو بكر حممد بن علي بن الشيخ أيب ذر حممد بن إبراهيم الصاحلاين األصبهاين، والصاحلان حملة 
  .اهر بن عبد الرحيمولد سنة مثان وثالثني، وكان آخر من حدث عن أيب ط. مشهورة

    

حدث عنه أبو موسى املديين، وخلف بن أمحد، ومتيم بن أيب الفتوح املقرئ، وسعيد بن روح الصاحلاين، وعبيد اهللا بن أيب نصر 
 اللفتواين، وحممد بن أيب عاصم بن زينة، وحممد بن أيب نصر احلداد الضرير، وزاهر بن أمحد الثقفي، واملخلص حممد بن الفاخر، وأبو

  .مسلم بن اإلخوة، وإدريس بن حممد العطار، وحممود بن أمحد املضري، وعني الشمس بنت أمحد الثقفية، وعدة

  .مات يف ثاين مجادى اآلخرة سنة ثالثني ومخس مئة عن اثنتني وتسعني سنة

  ابن ملوك

  .، شيخ خري، صحيح السماعالشيخ الصاحل الثقة، أبو املواهب أمحد بن حممد بن عبد امللك ابن ملوك البغدادي الوراق

  .مسع القاضي أبا الطيب الطربي، وأبا حممد اجلوهري

  .حدث عنه أبو القاسم بن عساكر، وعبد اخلالق بن هبة اهللا البندار، وعمر بن طربزد، ومجاعة، عنده جزء الغطريفي

  .تويف سنة أربع: وقال ابن النجار. تويف يف ذي احلجة سنة مخس وعشرين ومخس مئة، وله مخس ومثانون سنة

  ابن عطية

  .اإلمام احلافظ، الناقد اود، أبو بكر غالب بن عبد الرمحن بن غالب بن متام بن عطية احملاريب األندلسي، الغرناطي املالكي

روى عن أبيه، واحلسن بن عبيد اهللا احلضرمي، وحممد بن حارث، وحممد بن أيب غالب القروي، ورأى ابن عبد الرب، وحج سنة 
روى . وستني، فسمع عيسى بن أيب ذر، واحلسني بن علي الطربي، وأبا الفضل اجلوهري، وحممد بن معاذ التميمي املهدويتسع 

  .عنه ولده صاحب التفسري الكبري

كان حافظاً للحديث وطرقه وعلله، عارفاً بالرجال، ذاكراً ملتونه ومعانيه، قرأت خبط بعض أصحابنا أنه مسعه : قال ابن بشكوال
  . أنه كرر على صحيح البخاري سبع مئة مرةيذكر
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  .وكان أديباً شاعراً لغوياً، ديناً فاضالً، أكثر الناس عنه، وكف بصره يف آخر عمره، وكتب إلينا بإجازة ما رواه: قال

  .هللامولده سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان عشرة ومخس مئة، وله سبع وسبعون سنة، رمحه ا

  ابنه عبد الحق بن أبي بكر

  .اإلمام العالمة، شيخ املفسرين، أبو حممد عبد احلق بن احلافظ أيب بكر غالب بن عطية احملاريب الغرناطي

حدث عن أبيه، وعن احلافظ أيب علي الغساين، وحممد بن الفرج موىل ابن الطالع، وأيب احلسني حيىي بن أيب زيد املقرئ ابن البياز، 
  .وعدة

  .ان إماماً يف الفقه، ويف التفسري، ويف العربية، قوي املشاركة، ذكياً فطناً مدركاً، من أوعية العلموك

مولده سنة مثانني وأربع مئة، اعتىن به والده، وحلق به الكبار، وطلب العلم وهو مراهق، وكان يتوقد ذكاًء، ويل قضاء املرية يف سنة 
  .تسع وعشرين ومخس مئة

وأبو القاسم بن حبيش احلافظ، وأبو حممد بن عبيد اهللا، وأبو جعفر بن مضاء، وعبد املنعم بن الفرس، وأبو جعفر حدث عنه أوالده، 
  .ابن حكم، وآخرون

  .تويف حبصن لورقة يف اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وأربعني ومخس مئة

 واسع املعرفة، قوي األدب، متفنناً يف العلوم، أخذ الناس عنه، كان: تويف سنة اثنتني وأربعني، وقال: وقال احلافظ خلف بن بشكوال
  .رمحه اهللا تعاىل

  أبو غالب الماوردي

  .الشيخ اإلمام، احملدث الصدوق، أبو غالب حممد بن احلسن ابن علي بن احلسن التميمي البصري املاوردي

  .ولد سنة مخسني وأربع مئة

مناطي، وعبد اهللا بن اخلالل، وعدة ببغداد، وأبا عمرو بن منده، وحممود بن جعفر، وعدة ومسع أبا احلسني بن النقور، وعبد العزيز األ
. بأصبهان، وحممد بن املنثور اجلهين، وأبا الفرج حممد بن أمحد بن عالن بالكوفة، وأبا علي التستري، وعبد امللك بن شغبة بالبصرة

  .وكان شيخاً صاحلاً عاملاً، ينسخ للناس باألجرة

  .أبو القاسم بن عساكر، وأبو الفرج بن اجلوزي، وحيىي بن بوش، وعبد الوهاب بن سكينةحدث عنه 

  .نسخ خبطه الكثري، وكان صاحلاً، مات يف رمضان سنة مخس وعشرين ومخس مئة: قال ابن اجلوزي

  .غفر اهللا يل بربكات احلديث، وأعطاين مجيع ما أملته: ورئي يف املنام، فقال: قال

  .كان ثقةً صاحلاً عفيفاً، حدث بالكثري: قال ابن النجار

  صاعد بن سيار
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  .ابن حممد بن عبد اهللا، احملدث احلافظ، أبو العالء اإلسحاقي اهلروي الدهان

حج وحدث ببغداد عن عبد الرمحن بن أيب عاصم، وأيب عامر األزدي، وشيخ اإلسالم أيب إمساعيل، وعلي بن فضال النحوي، 
  .وعدة

  .ع أيب عيسى، فسمعه منه أبو الفرج عبد املنعم بن كليب وغريهقرأ عليه ابن ناصر جام

    

كان حافظاً متقناً، واسع الرواية، كتب الكثري، ومجع األبواب، وعرف الرجال، حدثنا عنه ابن ناصر، وأبو : قال أبو سعد السمعاين
  .العالء أمحد بن حممد بن الفضل، وأبو املعمر األنصاري

  . موسى املديين، مات بقرية غورج بقرب هراة يف ذي القعدة سنة عشرين ومخس مئة كهالً، رمحه اهللاوروى عنه احلافظ أبو: قلت

  ابن صاعد

  .قاضي نيسابور، وصدرها وكربها، أبو سعيد حممد بن القاضي أمحد بن حممد بن صاعد الصاعدي

وحدث ببغداد، فروى عنه ابن ناصر، وغريه، . دمسع أباه وعمه حيىي، وعمر بن مسرور، وأبا عثمان الصابوين، وعبد الغافر بن حمم
  .مات يف ذي احلجة سنة سبع وعشرين ومخس مئة عن بضع ومثانني سنة. وابن السمعاين

  طاهر بن سهل

مسعه أبوه احملدث أبو الفرج من أيب . ابن بشر بن أمحد بن سعيد، الشيخ الكبري، املسند أبو حممد اإلسفراييين، مث الدمشقي الصائغ
م احلنائي، وعبد الدائم اهلاليل، وأيب احلسني حممد بن مكي األزدي، واحلافظ أيب بكر اخلطيب، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب القاس

  .احلديد، وعبد العزيز بن أمحد الكناين، وطائفة

  .حدث عنه أبو القاسم احلافظ، وعبد الرمحن بن علي اخلرقي، وأبو القاسم بن احلرستاين، وآخرون

كان : ذي احلجة سنة إحدى وثالثني ومخس مئة، وله نيف ومثانون سنةً، فإنه ولد عام مخسني، غمزه ابن عساكر، وقالتويف يف 
  .شيخاً عسراً، مع جهله باحلديث، وعدم ثقته، حك اسم أخيه من كتاب الشهاب للقضاعي، وأثبت بدله اسم نفسه

  ابن خسرو

  .احلسني بن حممد بن خسرو البلخي، مث البغدادي احلنفي، جامع مسند أيب حنيفةاحملدث العامل، مفيد أهل بغداد، أبو عبد اهللا 

حدث . مسع من مالك البانياسي، وأيب احلسن األنباري، وعبد الواحد ابن فهد، والنعايل، فمن بعدهم، فأكثر ومجع، وأفاد وتعب
  .عنه ابن اجلوزي وغريه

ما :  يذهب إىل االعتزال، وكان حاطب ليٍل، وسألت عنه ابن عساكر، فقالفيه لني،: سألت عنه ابن ناصر، فقال: قال السمعاين
  .كان يعرف شيئاً

  .تويف يف شوال سنة ست وعشرين ومخس مئة: قلت
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  ابن الطبر

  .الشيخ اإلمام، املقرئ املعمر، مسند القراء واحملدثني، أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد بن عمر البغدادي احلريري

  .نة مخس وثالثني وأربع مئةولد يوم عاشوراء س

ومسع من أيب احلسن حممد بن عبد الواحد بن زوج احلرة، وأيب إسحاق الربمكي، وأيب طالب العشاري، وطائفة، وتال بالروايات 
  .على أيب بكر حممد بن علي بن موسى اخلياط تلميذ أيب أمحد الفرضي

جلوزي، وحيىي بن ياقوت، وعبد اخلالق بن هبة اهللا البندار، وعبد اهللا ابن عساكر، وأبو موسى املديين، وأبو الفرج ابن ا: حدث عنه
بن الطويلة، وعلي بن حممد بن علي األنباري، وفاطمة بنت سعد اخلري، وعبد الرمحن بن أمحد العمري، وبقاء بن حند، وأبو الفتح 

  .وكان خامتة من روى عنه يف الدنيااملدائين، وعمر بن طربزد، وأبو اليمن الكندي، وتال عليه الكندي بست روايات، 

كان صحيح السماع، قوي البدن، ثبتاً، كثري الذكر، دائم التالوة، وهو آخر من روى عن ابن زوج احلرة، قرأت : قال ابن اجلوزي
  .عليه، وكنت أجيء إليه يف احلر، فنصعد سطح املسجد، فيسبقين يف الدرج

  .ومخس مئةمات يف ثاين مجادى اآلخرة سنة إحدى وثالثني 

  .ذهب بصره، مث عاد بصرياً: قال أبو موسى

  حماد بن مسلم

  .ابن ددوه الشيخ القدم، علم السالكني، أبو عبد اهللا الدباس الرحيب، رحبة مالك بن طوق

نشأ ببغداد، وكان جيلس يف غرفة كاركه الدبس، وكان من أولياء اهللا أويل الكرامات، انتفع بصحبته خلق، وكان يتكلم على 
  .األحوال، كتبوا من كالمه حنواً من مئة جزء، وكان قليل العلم أمياً

  .مات أبواي يف ار ويل ثالث سنني: فعنه قال

مسع من أيب الفضل بن خريون، وكان يتكلم على آفات األعمال، واإلخالص، والورع، وقد جاهد : قال أمحد بن صاحل اجليلي
  .والصنائع يف طلب احلالل، وكان مكاشفاًنفسه بأنواع ااهدات، وزاول أكثر املهن 

العلم حمجة، فإذا طلبته لغري اهللا، : وقال. إذا أحب اهللا عبداً، أكثر مهه فيما فرط، وإذا أبغض عبداً، أكثر مهه فيما قسمه له: فعنه قال
  .صار حجة

  .، مث صار يأكل باملنام"خيلإنه يستخرج من الب: "كان يقبل النذر، مث تركه، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل

    

مات العارف الورع الناطق باحلكمة محاد يف سنة مخس وعشرين ومخس مئة، مل أر مثله، كان بزي األغنياء، : قال املبارك بن كامل
  .وتارةً بزي الفقراء

ع، ونفق على اجلهال، كان كان يتصوف، ويدعي املعرفة واملكاشفة، وعلوم الباطن، وكان عارياً عن علم الشر: وقال ابن اجلوزي
إن عدت هلذا، ضربت عنقك، تويف يف : ابن عقيل ينفر الناس عنه، وبلغه عنه أنه كان يعطي احملموم لوزةً وزبيبة ليربأ، فبعث إليه



الذهيب-سري أعالم النبالء  3739  

  .رمضان

  .نقم ابن األثري وسبط ابن اجلوزي هذا، وعظما محاداً، رمحه اهللا، وكان الشيخ عبد القادر من تالمذته: قلت

  رابن زه

  .العالمة األوحد، أبو العالء زهر بن عبد امللك بن حممد بن مروان ابن زهر اإليادي اإلشبيلي، الطبيب الشاعر

  .أخذ الطب عن أبيه، فساد فيه، وصنف، حىت إن أهل األندلس ليفتخرون به، ومحل عن أيب علي اجلياين، وعبد اهللا بن أيوب

روى عنه ابنه أبو مروان، . ه بذاء، ونفق على السلطان، حىت صارت إليه رياسة البلدوله النظم الفائق، وفيه كرم وسؤدد، لكنه في
ألف كتاب األدوية املفردة، وكتاب اخلواص، وكتاب حل شكوك الرازي، وأشياء، . وأبو عامر بن ينق، وأبو بكر بن أيب مروان

  .وكان أبوه ملك األطباء، وكان جده فقيهاً مفتياً

  .ة سنة مخس وعشرين ومخس مئة منكوباًتويف أبو العالء بقرطب

  ظافر بن القاسم

روى عنه أبو طاهر السلفي، وغريه، وهو . ابن منصور، شاعر زمانه، أبو منصور اجلذامي اإلسكندراين احلداد، له ديوان مشهور
  : القائل

  من الوصل ما يخشى عليه رقيب  المحبون الرقيب وليت لي يذم

املصلحة قطع اخلامت، وطلبت له : دخلت على متويل اإلسكندرية، وقد ورم خنصره من خامت، فقلت: قال حممد بن احلسني اآلمدي
  : ظافراً احلداد، فقطع احللقة وارجتل

 الناثر والناظم وأكثر  قصر عن أوصافك العالم

  يضيق عن خنصره خاتم  يكن البحر له راحةً من

  .فوهبه احللقة، وكانت ذهباً

  .ومخس مئةتويف سنة تسع وعشرين 

  ابن حمويه

  .اإلمام العارف أبو عبد اهللا حممد بن محويه بن حممد بن محويه اجلويين الصويف، جد آل محويه الذين رأسوا مبصر

روى عنه . حج مرتني، وحدث عن عائشة بنت البسطامي، وموسى بن عمران الصويف، وطائفة. كان ذا تأله وتعبد وجماهدٍة وصدق
  .بن عساكر، وأبو أمحد بن سكينة وآخرونأبو حممد بن اخلشاب، وا

صاحب كرامات وآيات، اشتهر بتربية املريدين، وله إجازةٌ من األستاذ أيب القاسم القشريي، وعاش اثنتني ومثانني : قال السمعاين
  .سنة
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ثالثني ومخس مئة، رمحه تويف إىل رضوان اهللا يف مستهل ربيع األول سنة . له يف التصوف تأليف، وقربه يزار بقرية حبرياباذ: قلت
  .اهللا

  ابن عيذون

ذو الوزارتني أبو حممد عبد ايد بن عيذون، وهو منسوب إىل جده ألمه عبد ايد بن عبد اهللا بن عيذون الفهري األندلسي، 
  .اليابري النحوي، الشاعر املفلق

ئق، ومؤلف يف االنتصار أليب عبيد على ابن أخذ عن أيب احلجاج األعلم، وعاصم بن أيوب، وأيب مروان بن سراج، وله نظم فا
  : قتيبة، وكان من حبور اآلداب، كتب اإلنشاء للمتوكل بن األفطس صاحب بطليوس وأشبونة، وله فيهم مرثية باهرة أوهلا

  فما البكاء على األشباح والصور  يفجع بعد العين باألثر الدهر

يا بين، استأذن يل على الوزير : ل علينا رجل رث اهليئة، كأنه بدوي، فقالدخ: مث تضعضع، واحتاج، وعمر، فقال أبو بكر بن زهر
ما هنا : تقابله؟ فقلت: هذا من كتاب األغاين، فقال! وما سؤالك عنه؟: ما هذا الكتاب؟ قلت: هو نائم، فقال: أيب مروان، فقلت

ا أخطأ شيئاً، وقرأ حنواً من كراسني، فقمت فأمسك علي، فأمسكت، فواهللا م: إين حفظته يف الصغر، فتبسمت، فقال: أصل، قال
يا أبت، من : مسرعاً إىل أيب، فخرج حافياً وعانقه، وقبل يده واعتذر، وسبين وهو خيفض عليه، مث حادثه، ووهبه مركوباً، مث قلت

  .هذا أديب األندلس ابن عيذون، أيسر حمفوظاته كتاب األغاين! وحيك: هذا؟ قال

  . سبع وعشرين ومخس مئةتويف ابن عيذون بيابرة سنة

  عبد الكريم بن حمزة

  .ابن اخلضر بن العباس، الشيخ الثقة املسند، أبو حممد السلمي الدمشقي، احلداد، وكيل املقرئني

    

مسع أبا القاسم احلنائي، وأبا بكر اخلطيب، وحممد بن مكي األزدي، وعبد الدائم بن احلسن اهلاليل، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب 
وأجاز له من بغداد أبو جعفر بن املسلمة، ومن . يد، وعبيد اهللا بن عبد اهللا الداراين، وعبد العزيز بن أمحد الكتاين، ومجاعةاحلد

  .واسط أبو احلسن ابن خملد

 أبو القاسم بن احلرستاين، والسلفي، وابن عساكر، وإمساعيل اجلرتوي، وعبد الرمحن بن اخلرقي، وأبو طاهر اخلشوعي،: حدث عنه

  .وآخرون، وآخر من حدث عنه ابن احلرستاين املذكور

  .كان شيخاً ثقة، مستوراً سهالً، قرأت عليه الكثري، وتويف يف ذي القعدة سنة ست وعشرين ومخس مئة: قال احلافظ ابن عساكر

  أبو الحسين بن الفراء

حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء احلنبلي اإلمام العالمة، الفقيه القاضي، أبو احلسني حممد ابن القاضي الكبري أيب يعلى 
  .البغدادي
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  .ولد سنة إحدى ومخسني

ومسع أباه، وأبا جعفر بن املسلمة، وأبا بكر اخلطيب، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا املظفر هناد النسفي، وأبا احلسني بن املهتدي 
  .باهللا، وأبا احلسني بن النقور، وعدة

وهري، وتفقه بعد موت أبيه، وبرع وناظر، ودرس وصنف، وكان يبالغ يف السنة، ويلهج بالصفة، ومجع وأجاز له أبو حممد اجل
  .طبقات الفقهاء احلنابلة

السلفي، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، ومتام بن الشنا، وذاكر اهللا احلريب، ومظفر بن الربي، وعلي بن عمر الواعظ : حدث عنه
  .ان، وحممد بن غنيمة بن القاق، وعدةوعبد اهللا بن حممد بن علي

كان أبو احلسني متعصباً يف مذهبه، وكان كثرياً ما يتكلم يف األشاعرة ويسمعهم، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، وله : وقال السلفي
  .تصانيف يف مذهبه، وكان ديناً ثقة ثبتاً، مسعنا منه

املراتب، يبيت وحده، فعلم من كان خيدمه بأن له ماالً، فذحبوه ليالً، كان له بيت يف داره بباب داره بباب : وقال ابن اجلوزي
  .وأخذوا املال ليلة عاشوراء، سنة ست وعشرين ومخس مئة، مث وقعوا م فقتلوا

  .متيز وصنف يف األصلني واخلالف واملذهب، وكان ديناً ثقةً، محيد السرية رمحه اهللا: وقال ابن النجار

  ابن أبي جعفر

  .المة، فقيه املغرب، شيخ املالكية، أبو حممد عبد اهللا ابن أيب جعفر حممد بن عبد اهللا بن حدثنا اخلشين املرسياإلمام الع

مسع من أيب عمر بن عبد الرب، وابن دهلاث العذري، وأيب الوليد الباجي، وابن مسرور، وحممد بن سعدون القروي، وحامت بن حممد، 
ج، فسمع مبكة من احلسني بن علي الطربي، وأخذ الفقه بقرطبة غن أيب جعفر أمحد بن رزق مسع منه امللخص، أخربنا القابسي، وح

املالكي، وانتهت إليه اإلمامة يف معرفة املذهب، وكان رأساً يف التفسري، له معرفةٌ باحلديث، له حرمة وجاللة، وفيه تعبد، وله بر 
  .ومعروف

  .، ومجاعة، أصابه شيٌء من الفاجل، ومل يتغري حفظهأخذ عنه أبو عبد اهللا بن عيسى التميمي قاضي سبتة

  .مات يف ثالث رمضان سنة ست وعشرين ومخس مئة عن مثانني سنة

  .وروى عنه أبو حممد بن منصور، وأبو حممد بن شبونه، وعمر، وارحتل إليه الناس من كل قطر، رمحه اهللا

  أبو غالب بن البناء

  .ب أمحد بن اإلمام أيب علي احلسني بن أمحد بن عبد اهللا بن البناء البغدادي احلنبليالشيخ الصاحل الثقة، مسند بغداد، أبو غال

مسع أبا حممد اجلوهري، وتفرد عنه بأجزاء عالية، وأبا احلسني ابن حسون النرسي، والقاضي أبا يعلى بن الفراء، وأبا الغنائم بن 
  . مشيخة بانتقاء احلافظ ابن عساكراملأمون، وأبا احلسني بن الغريق، ووالده أبا علي، وعدة، وله

  .ولد يف سنة مخس وأربعني ومخس مئة، وله إجازةٌ من الفقيه أيب إسحاق الربمكي، والقاضي أيب الطيب الطربي

السلفي، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، وهبة اهللا بن مسعود الباذبيين، وأبو الفرج حممد بن هبة اهللا الوكيل، : حدث عنه
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  .ن علي القطان، وعمر بن طربزد، وخلق، وكان من بقايا الثقاتوإمساعيل ب

  .مات يف ربيع األول سنة سبع وعشرين ومخس مئة: مات يف صفر، وقيل

وفيها مات أسعد بن أيب نصر امليهين الشافعي صاحب التعليقة، واحلافظ أبو نصر احلسن بن حممد بن إبراهيم اليوناريت األصبهاين، 
لزاغوين الفقيه، وأبو بكر حممد بن احلسني املزريف، وأبو خازم حممد بن أيب يعلى حممد بن احلسني ابن الفراء وأبو احلسن علي بن ا

  .الفقيه

  أبو خازم بن الفراء

    

  .يالشيخ اإلمام، الفقيه القدوة، الزاهد العابد، أبو خازم حممد بن القاضي الكبري أيب يعلى حممد بن احلسني بن الفراء البغدادي احلنبل

ولد سنة سبع ومخسني، فمات أبوه وهو يرضع، ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وجابر بن ياسني، 
وطائفة، وتفقه على القاضي يعقوب الربزبيين تلميذ أبيه، حىت برع يف العلم، وصنف التبصرة يف اخلالف، وكتاب رؤوس املسائل، 

  .وشرح خمتصر اخلرقي

  .ده أبو يعلى حممد، وأبو الفرج علي، وأبو حممد عبد الرحيم، وابن ناصر، وحيىي بن بوش وآخرونحدث عنه أوال

  .وقد مر أخوه اإلمام أبو احلسني بن أيب يعلى

  .تويف أبو خازم يف صفر سنة سبع وعشرين ومخس مئة، وعاش سبعني سنة، وكنوه بكنية عمه أيب خازم حممد الراوي عن الدارقطين

  ن الزاغونيأبو الحسن ب

  .اإلمام العالمة، شيخ احلنابلة، ذو الفنون، أبو احلسن علي بن عبيد اهللا ابن نصر بن عبيد اهللا بن سهل الزاغوين، صاحب التصانيف

  .ولد سنة مخس ومخسني وأربع مئة

بسري، وعدد كثري، وعين ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وأيب حممد بن هزارمرد، وابن النقور، وابن ال
  .باحلديث، وقرأ الكثري، وأمسع أخاه املعمر أبا بكر بن الزاغوين

حدث عنه السلفي، وابن ناصر، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، وعلي بن عساكر البطائحي، وأبو القاسم بن شدقيين، ومسعود 
  . بن طربزد، وآخرونبن غيث الدقاق، وأبو الفرج بن اجلوزي، وبركات بن أيب غالب، وعمر

  .وكان من حبور العلم، كثري التصانيف، يرجع إىل ديٍن وتقوى، وزهد وعبادة

صحبته زماناً، ومسعت منه، وعلقت عنه الفقه والوعظ، ومات يف سابع عشر احملرم سنة سبع وعشرين ومخس مئة، : قال ابن اجلوزي
  .وكان اجلمع يفوت اإلحصاء

   :قال ابن الزاغوين يف قصيدة له

  نهج ابن حنبل اإلمام األوحد  سأذكر عقد ديني صادقاً إني

  : منها
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 عن قول غاٍو ملحد سبحانه  عاٍل على العرش الرفيع بذاته

  .قد ذكرنا أن لفظة بذاته ال حاجة إليها، وهي تشغب النفوس، وتركها أوىل، واهللا أعلم

حكى بعضهم ممن يوثق به أنه رأى يف املنام : بن الزاغوين يقولمسعت حامد بن أيب الفتح، مسعت أبا بكر : وقال السمعاين: قلت
ال، ألن بالقرب منا : فأجاب أحدهم_ يعين البلد _ أطبق : أغرق، وآخر يقول: اخسف، وآخر يقول: ثالثةً، يقول واحد منهم

  .علي ابن الزاغوين، وأمحد بن الطالية، وحممد بن فالن: ثالثة

قرأ أبو حممد الضرير علي القرآن أليب عمرو، :  الزريراين أنه قرأ خبط أيب احلسن بن الزاغوينأملى علي القاضي عبد الرحيم بن
ورأيت يف املنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرأت عليه القرآن من أوله إىل آخره ذه القراءة، وهو يسمع، وملا بلغت يف احلج 

هذه اآلية من قرأها، غفر له، مث أشار : امسع، مث قال: اآلية، أشار بيده، أي" حلاتإن اهللا يدخل الذي آمنوا وعملوا الصا: "إىل قوله
  .هذه السورة من قرأها، أمن من الفقر، وذكر بقية املنام: أن اقرأ، فلما بلغت أول يس، قال يل

  .ورأيت أليب احلسن خبطه مقالةً يف احلرف والصوت عليه فيها مآخذ، واهللا يغفر له، فيا ليته سكت

  أبو علي الفارقي

  .الشيخ اإلمام الفقيه، شيخ الشافعية، أبو علي احلسن بن إبراهيم ابن برهون الفارقي

ولد مبيافارقني سنة ثالث وثالثني وأربع مئة، وتفقه ا على أيب عبد اهللا حممد بن بيان الكازروين، مث ارحتل إىل بغداد، ولزم الشيخ 
  .مث تفقه على أيب نصر بن الصباغ، وحفظ عليه الشامل كلهأبا إسحاق حىت برع وفاق وحفظ املهذب، 

  .حدث عنه الصائن بن عساكر، وأبو سعد بن عصرون، وطائفة. ومسع من أيب جعفر بن املسلمة، وأيب الغنائم بن املأمون، ومجاعة

كررت : ن أبو علي الفارقي يقول لناكا: كان إماماً زاهداً ورعاً، قائماً باحلق، مسعت عمر ابن احلسن اهلمذاين يقول: قال السمعاين
  .البارحة الربع الفالين من املهذب، كررت البارحة الربع الفالين من الشامل

  .ويل قضاء واسط، فحمد، ودام ا إىل أن تويف ممتعاً حبواسه، عاش مخساً وتسعني سنة

ثالث عشرة، والزم اإلشغال بواسط، وكان ويل قضاء واسط يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة، وعزل يف سنة : وقال ابن النجار
  .إماماً ورعاً مهيباً، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم

    

مات يف احملرم سنة مثان وعشرين، وعليه تفقه فقيه الشام أبو سعد بن أيب . روى عنه أهل واسط، وكان معدوداً يف األذكياء
الشريازي، وأمحد بن علي بن حسن بن سلمويه الصويف بنيسابور، وفيها تويف القدوة الزاهد أبو الوفاء أمحد بن علي . عصرون

والطبيب الفيلسوف أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت الداين، وأبو احلسني سليمان بن حممد بن الطراوة حنوي زمانه، وأبو احلسن 
  .علي بن حممد بن خلف بن الباذش املقرئ، وأبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا الواسطي

  ن قبليلاب
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حتمل عن حممد بن فرج الطالعي، وأيب علي . شيخ املالكية، أبو جعفر أمحد بن عمر بن خلف بن قبليل اهلمذاين الغرناطي الفقيه
  .الغساين احلافظ، وأصبغ بن حممد

  .أبو عبد اهللا بن عبد الرحيم، وأبو خالد بن رفاعة، وأبو جعفر بن الباذش، وأبو القاسم بن بشكوال: حدث عنه

  .دارت عليه الفتيا، وكان من جلة الفقهاء املشاورين: ال أبو عبد اهللا األبارق

  .تويف يف ذي القعدة سنة ست وعشرين ومخس مئة

  ابن الرطبي

  .العالمة املفيت، أبو العباس بن سالمة بن عبيد اهللا بن خملد الكرخي الشافعي ابن الرطيب، أحد أذكياء العصر

ومجاعة، وتفقه بالشيخ أيب إسحاق، وبابن الصباغ، والزم أبا بكر الشاشي، ومضى إىل أصبهان، روى عن أيب القاسم بن البسري 
وجالس حممد بن ثابت اخلجندي، وبرع وساد، وويل قضاء احلرمي واحلسبة، وأدب أوالد اخلليفة، وكان من رجال العامل عقالً ومستاً 

ىي بن بوش، وكان بصرياً بالكالم، وبه تأدب الراشد باهللا، وكان رأساً يف روى عنه ابن عساكر، وحيىي بن ثابت البقال، وحي. ووقاراً
  .املذهب

  .تويف سنة سبع وعشرين ومخس مئة يف أول رجب ببغداد

  ابن الفتى

  .العالمة، مدرس النظامية، أبو علي احلسن بن سلمان بن عبد اهللا أيب طالب بن حممد النهرواين، مث األصبهاين

روى عنه أبو املعمر األنصاري وغريه، وكان واعظاً باهراً متضلعاً من الفقه والكالم، وافر . د اهللا املفيتمسع من الرئيس أيب عب
  .اجلاللة

  .مل تر عيناي مثله: قال أبو املعمر

فصحهم كان ممن ميأل العني مجاالً، واألذن بياناً، ويريب على أقرانه يف النظر، ألنه كان أ: وقال ابن عساكر يف طبقات األشعرية
  .لساناً، تفقه بأيب بكر حممد بن ثابت اخلجندي مدرس نظامية أصبهان

أن ميوت يف شوال قبل التلبس برديء األعمال، فمات يف سادس شوال سنة : ما عالمة قبول صوم رمضان؟ قال: إنه سئل: قيل
  .مخس وعشرين ومخس العالء وأظهر عليه أهل بغداد من اجلزع ما مل يعهد مثله

  . عنه ابن عساكروروى: قلت

أنا يف الوعظ مبتدئ، أنشأ خطباً كان يوردها، وينظم فيها مذهب األشعري : وعظ جبامع القصر، وكان يقول: وقال ابن اجلوزي
  .فنفقت، ومال على احملدثني واحلنابلة، فاستلب عاجالً

ن عشر جملدات يف اللغة، وفسر القرآن، وألف يف تويف كهالً، وكان أبوه أبو عبد اهللا رأساً يف اللغة والنحو، له كتاب القانو: قلت
علل القراءات، أخذ عن ابن برهان، وحدث عن ابن غيالن، وخترج به أدباء أصبهان، وروى عنه السلفي، مات سنة ثالث وتسعني 

  .وقد شاخ. وأربع مئة، تأدب به أوالد نظام امللك
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  دبيس

  .لك سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس األسديصاحب احللة، امللك نور الدولة أبو األعز دبيس بن امل

كان أديباً جواداً ممدحاً، من جنباء العرب، ترامت به األسفار إىل األطراف، وجال يف خراسان، واستوىل على كثري من بالد العراق، 
 إىل الشام، وأمرها يف وخيف من سطوته، وحارب املسترشد باهللا، مث فر من احللة إىل صاحب ماردين جنم الدين، وصاهره، وصار

شدٍة من الفرنج، مث رده إىل العراق، وجرت له هناة، ففر إىل سنجر صاحب خراسان، فأقبل عليه، مث أمسكه من أجل اخلليفة مدة، 
مث أطلقه، فلحق بالسلطان مسعود، فقتله غدراً مبراغة يف ذي احلجة سنة تسع وعشرين، وأراح اهللا األمة منه، فقد ب وأرجف، 

ل العظائم، وملا هرب يف خواصه، قصد مري بن ربيعة أمري عرب الشام، فهلكوا يف الربية من العطش، ومات عدةٌ من مماليكه، وفع
فحصل يف حلة مكتوم بن حسان، فبادر إىل متويل دمشق تاج امللوك، فأخربه به، فبعث خليالً، فأحضروه إىل دمشق، فاعتقله 

  .طلق من أسره ولده سونج بن تاج امللوك، وكان دبيس شيعياً كآبائه، وله نظم جيدمكرماً، مث أطلقه لألتابك زنكي لي

  : وأما أخوه

  تاج الملوك

    

مات بعد دبيس بسنة، . سيف الدولة بن بدران، فشاعر حمسن، حتول بعد موت أبيه إىل مصر، فأقبلوا عليه مدة، مث نفي إىل حلب
  .دوسرية دبيس وأقاربه حتتمل أن تعمل يف جميلي

  ابن الحاج

  .شيخ األندلس ومفتيها، وقاضي اجلماعة، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم بن لب التجييب القرطيب املالكي ابن احلاج

تفقه بأيب جعفر بن رزق، وتأدب بأيب مروان بن سراج، ومسع الكثري من أيب علي الغساين، وحممد بن الفرج، وخازم بن حممد، 
  .وعدة

كان من جلة العلماء، معدوداً يف احملدثني واألدباء، بصرياً بالفتوى، كانت الفتوى تدور عليه ملعرفته ودينه وثقته، : ابن بشكوالقال 
  .وكان معتنياً باآلثار، جامعاً هلا، ضابطاً ألمساء رجاهلا ورواا، مقيداً ملعانيها وغريبها، ذاكراً لألنساب واللغة والنحو

العلم عمره كله، ما أعلم أحداً يف وقته عين بالعلم كعنايته، مسعت منه، وكان ليناً حليماً متواضعاً، مل حيفظ له جور قيد : إىل أن قال
يف قضية، وكان كثري اخلشوع والذكر، قتل ظلماً يوم اجلمعة، وهو ساجد، يف صفر سنة تسع وعشرين ومخس مئة، وله إحدى 

  .وسبعني سنة

د بن عبد امللك بن عمرية، وأمحد ابن يوسف بن رشد، وابن بشكوال، وولده أبو القاسم حممد بن روى عنه أبو جعفر أمح: قلت
احلاج، وعبد اهللا بن مغيث قاضي اجلماعة، وعبد اهللا بن خلف الفهري، وأبو بكر بن طلحة احملاريب، وأبو احلسن بن النعمة، وهو 

  .من أجداد شيخنا أيب الوليد إمام املالكية بدمشق
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  يالفراو

الشيخ اإلمام، الفقيه املفيت، مسند خراسان، فقيه احلرم، أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن أمحد بن حممد بن أيب العباس الصاعدي 
  .الفراوي، النيسابوري الشافعي

  .ولد يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة تقديراً، ألن شيخ اإلسالم أبا عثمان الصابوين أجاز له فيها

 من أيب احلسن عبد الغافر بن حممد الفارسي، ومسع جزء ابن جنيد من عمر بن مسرور الزاهد، ومسع من أيب ومسع صحيح مسلم
ومسع من أيب سعيد الكنجروذي، واحلافظ أيب بكر البيهقي، وحممد بن علي اخلبازي، وأيب يعلى إسحاق . عثمان الصابوين أيضاً

حممد الطوسي، وأمحد بن احلسن األزهري، وأيب القاسم القشريي، وأيب سعيد الصابوين، وأمحد بن منصور املغريب، وعبد اهللا بن 
حممد بن علي اخلشاب، وحممد بن عبد اهللا بن عمر العدوي اهلروي، وعبد الرمحن ابن علي التاجر، ونصر بن علي الطوسي احلاكم، 

وأيب عامر حممود بن القاسم األزدي، وإمام وعلي بن يوسف اجلويين، وإمساعيل بن مسعدة بن اإلمساعيلي، وإمساعيل بن زاهر، 
احلرمني أيب املعايل، وأيب الوليد احلسن بن حممد البلخي، والقاضي حممد بن عبد الرمحن النسوي، واألمري مظفر بن حممد امليكايل، 

  .وعلي بن حممد بن جعفر اللحساين

  .ومسع صحيح البخاري من سعيد بن أيب سعيد العيار، وأيب سهل احلفصي

مسع أيضاً من أيب عثمان البحريي، والشيخ أيب إسحاق الشريازي، وطائفة، وببغداد من أيب نصر الزينيب، وتفرد بصحيح مسلم، و
هو إمام مفٍت، مناظر واعظ، حسن : قاله السمعاين، وقال. وباألمساء والصفات، ودالئل النبوة، والدعوات الكبري، وبالبعث للبيهقي

للغرباء، ما رأيت يف شيوخي مثله، وكان جواداً كثري التبسماألخالق واملعاشرة، مكرم .  

روى عنه أبو سعيد السمعاين، ويوسف بن آدم، وأبو العالء العطار، وأبو القاسم ابن عساكر، وأبو احلسن املرادي، وابن : قلت
م بن عبد الرمحن األكاف، وعبد الرحيم ياسر اجلياين، وأبو اخلري القزويين، وابن صدقة احلراين، وأبو سعد بن الصفار، وعبد السال

بن عبد الرمحن الشعري، ومنصور بن عبد املنعم الفراوي، وأبو الفتوح حممد ابن املطهر الفاطمي، وأبو املفاخر سعيد بن املأموين، 
  .وباإلجازة القاضي أبو القاسم بن احلرستاين وغريه. واملؤيد بن حممد الطوسي، وعدة

    

فقيه احلرم، البارع يف الفقه واألصول، احلافظ للقواعد، نشأ بني الصوفية، ووصل إليه بركة :  سياقه، فقالذكره عبد الغافر يف
أنفاسهم، درس األصول والتفسري على زين اإلسالم القشريي، مث اختلف إىل جملس أيب املعايل، والزم درسه ما عاش، وتفقه، وعلق 

ابه، وحج، وعقد الس ببغداد وسائر البالد، وأظهر العلم باحلرمني، وكان منه عنه األصول، وصار من مجلة املذكورين من أصح
ما أثر وذكر، وما تعدى حد العلماء وسرية الصاحلني من التواضع والتبذل يف امللبس والعيش، وتستر بكتابة الشروط التصاله 

، وعقد به جملس اإلمالء يف األسبوع يوم األحد، وله بالزمرة الشحامية مصاهرةً، ودرس باملدرسة الناصحية، وأم مبسجد املطرز
جمالس الوعظ املشحونة بالفوائد واملبالغة يف النصح، حدث بالصحيحني وغريب احلديث للخطايب، واهللا يزيد يف مدته ويفسح يف 

  .مهلته، إمتاعاً للمسلمني بفائدته

  .وي ألف راويالفرا: مسعت عبد الرشيد بن علي الطربي مبرو يقول: قال السمعاين
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وحكى والده الفضل بن أمحد عن األمري أيب احلسن السمحوري أنه رأى يف سنة ثالث ومخسني النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو 
  .قد جعلتك نائيب يف عقد الس: يقول البين حممد

لو اإلسناد، ووفور العلم، وصحة إىل الفراوي كانت رحليت الثانية، وكان يقصد من النواحي ملا اجتمع فيه من ع: قال ابن عساكر
  .االعتقاد، وحسن اخللق، واإلقبال بكليته إىل الطالب

كنا نسمع مسند أيب عوانة على القشريي، وكان حيضر رئيس جيلس جبنب الشيخ، فغاب : ومسعت الفراوي يقول: قال السمعاين
أن السماع على ذلك احملتشم، فشرع أيب يف يوماً، وكان الشيخ جيلس وعليه قميص أسود خشن، وعمامة صغرية، وكنت أظن 

نعم، فضاق صدره : وكأنك تظن أن شيخك ذلك الشخص؟ قلت: على من تقرأ والشيخ ما حضر؟ فقال: القراءة، فقلت
  .يا بين شيخك هذا القاعد، مث أعاد يل من أول الكتاب: واسترجع، وقال

أوصيك : قرأت صحيح مسلم على الفراوي سبع عشرة نوبة، وقال: مسعت عبد الرزاق بن أيب نصر الطبسي يقول: مث قال السمعاين
أن حتضر غسلي، وأن تصلي علي يف الدار، وأن تدخل لسانك يف فمي، فإنك قرأت به كثرياً حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم

 أنا كنا يف رمضان سنة ثالثني ومخس فصلي عليه بكرة، وما وصلوا به إىل املقربة إىل بعد الظهر من الزحام، وأذكر: قال السمعاين
مئة، فحملنا حمفته على رقابنا إىل قرب مسلم إلمتام الصحيح، فلما فرغ القارئ من الكتاب، بكى الشيخ، ودعا وأبكى احلاضرين، 

  . ابن خزميةلعل هذا الكتاب ال يقرأ علي بعد هذا، فتويف رمحه اهللا يف احلادي والعشرين من شوال، ودفن عند إمام األئمة: وقال

  .وقد أملى أكثر من ألف جملس: قال

  .وخرجوا له أحاديث سداسية مسعناها، ومئة حديث عوايل عند أصحاب ابن عبد الدائم، وله أربعون املساواة وغري ذلك: قلت

  ابن آسه

  . حكيم اخلربياإلمام العامل، أبو حممد علي بن عبد القاهر بن آسه، وامسه اخلضر بن علي املراتيب الفرضي، تلميذ أيب

  .مسع من عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، وابن النقور، وألف يف الفرائض، وكان خرياً صاحلاً

  .روى عنه هبة اهللا بن احلسن السبط، وطائفة

  .تويف يف ربيع األول سنة ثالثني ومخس مئة، رمحه اهللا. عاش مخساً ومثانني سنة

  الخالل

م الصدوق، مسند أصبهان، شيخ العريب، بقية السلف، أبو عبد اهللا احلسني بن عبد امللك بن احلسني بن حممد بن علي الشيخ اإلما
  .األصبهاين اخلالل، األثري األديب

  .ولد يف صفر سنة ثالث وأربعني وأربع مئة

با الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي، ومسع أمحد بن حممود الثقفي، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وعبد الرزاق بن مشة، وأ
  .وسعيد بن أيب سعيد العيار، وأمحد بن الفضل الباطرقاين، وعبد الرمحن بن منده، وأخويه عبد الوهاب وعبيد اهللا، وخلقاً كثرياً
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  .ومسع ببغداد يف الكهولة من أيب القاسم بن بيان، وطائفة

، ومعمر، وبنوه، وأبو اد زاهر بن أمحد، وأبو جنيح فضل اهللا بن عثمان، السلفي، والسمعاين، وابن عساكر، واملديين: حدث عنه
  .واملؤيد بن اإلخوة، وحممود بن أمحد املضري، وتقية بنت أموسان، وخلق سواهم

    

اد صحيح رأيته بعد أن كرب وأضر، وكان حسن املعاشرة واحملاورة، بساماً كثري احملفوظ، قرأ عليه ابن ناصر ببغد: قال السمعاين
البخاري، وكان عزيز النفس قانعاً، ال يقبل من أحد شيئاً مع فقره، خرج له حممد بن أيب نصر اللفتواين معجماً يف أكثر من عشرة 

  .أجزاء، تويف يف حادي عشر مجادى األوىل سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، وكان يلقب باألثري

  .ود بن سليمان بن نظام امللك، وكان من األدباء الفضالء، مسع الكثريمل حيدثنا عنه من بلده إال دا: قال ابن النجار

  اليونارتي

قرية على باب : الشيخ اإلمام، املفيد احلافظ، أبو نصر احلسن بن حممد بن إبراهيم بن أمحد بن علي اليوناريت، األصبهاين، ويونارت
  .أصبهان

  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة

با منصور بن شكرويه، وعدة، ومل يلحق أبا عمرو بن منده، وارحتل فأكثر عن أيب بكر بن خلف وطبقته ومسع أبا بكر بن ماجه، وأ
نبيسابور، ولقي أبا عامر األزدي راة، ولقي ببلخ أبا القاسم أمحد بن حممد اخلليلي، وببغداد أمحد بن عبد القادر اليوسفي، وابن 

  .شهوراً بهروت عنه فاطمة بنت سعد اخلري جزءاً م. العالف

  .ما كان له كبري معرفة، غري أنه كان نظيف األجزاء: قال يل إمساعيل بن حممد احلافظ: وقال السمعاين

كان حافظاً ألحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وألطراٍف من األدب والنحو، حسن اخللق، شجاعاً، : وقال حيىي بن منده
  .مسعنا منه طبقات السمرقنديني لإلدريسي

  .تويف يف شوال سنة سبع وعشرين ومخس مئة عن نيٍف وستني سنة، رمحه اهللا: قلت

  الصيرفي

الشيخ الصاحل، العامل الثقة، بقية املشايخ، أبو الفرج سعيد بن أيب الرجاء حممد بن أيب منصور بكر بن أيب الفتح بن بكر بن حجاج 
  .األصبهاين الصرييف، السمسار يف العقار

  .ربعني وأربع مئةولد يف حدود عام أ

ومسع من أمحد بن حممد بن النعمان الصائغ مسند العدين يف سنة ست وأربعني، ومسع مسند أمحد بن منيع من عبد الواحد بن أمحد 
املعلم، ومسع من ابن النعمان، ومن سبط حبرويه مسند أيب يعلى ملفقاً، ومسع من منصور بن احلسني التاين، وأمحد بن الفضل 

 وأيب املظفر بن شبيب، وأيب نصر إبراهيم بن حممد الكسائي، وأمحد بن حممد بن هاموشة، وأيب مسلم حممد بن علي بن الباطرقاين،
  .مهربزد، وسعيد العيار، وبين منده، وخلق
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حدث عنه السلفي، وابن عساكر، وأبو موسى، والسمعاين، وأبو اخلري عبد الرحيم بن موسى، وحممد بن أيب القاسم بن فضل، 
مود بن أمحد الثقفي، وحمفوظ بن أمحد الثقفي، وأبو اد زاهر ابن أمحد، وأبو مسلم بن اإلخوة، وعائشة بنت معمر، وعني وحم

حدثنا سعيد بن أيب الرجاء : الشمس بنت سليم، وزليخا بنت أيب حفص الغضائري، وآخرون، وكان عبد الرحيم بن اإلخوة يقول
  .الدوري، ألنه كان يسمسر يف الدور

  .ال بأس به، كثري السماع: وقال إمساعيل بن حممد التيمي

شيخ صاحل مكثر، صحيح السماع، مسعه خاله، وطال عمره، وكان حريصاً على الرواية، مسعت منه الكثري، وقال : وقال السمعاين
  .رويت ببغداد جزءاً واحداً، مات يف تاسع عشر صفر سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة: يل

  .و احملدث حممد بن أمحد اخلاللخاله ه: قلت

  ابن القشيري

  .عبد املنعم، الشيخ اإلمام، املسند املعمر، أبو املظفر بن األستاذ أيب القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي النيسابوري

  .ولد سنة مخس وأربعني وأربع مئة

 أيب عوانة من والده، ومسع من أيب عثمان سعيد ومسع مسند أيب يعلى من أيب سعد حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي، ومسع مسند
بن حممد البحريي، واحلافظ أيب بكر البيهقي، واحلسن بن حممد البندري، وأمحد بن منصور بن خلف املغريب، ومبكة من أيب علي 

القاسم يوسف املهرواين، الشافعي، وأيب القاسم الزجناين، وببغداد من أيب احلسني بن النقور، وعبد العزيز بن علي األمناطي، وأيب 
  .وحدث ببغداد، وغريها

عبد الوهاب األمناطي، وأبو الفتح بن عبد السالم، وأبو سعد السمعاين، وابن عساكر، وعبد الرحيم بن أيب القاسم : حدث عنه
  .الشعري، وأخته زينب الشعرية وآخرون

مور، رباه أخوه أبو نصر، وحج معه، وخرج ثانياً، فأقام شيخ ظريف، مستور احلال، سليم اجلانب، غري مداخل لأل: قال السمعاين
ببغداد، ومضى إىل كرمان، مسعت منه مسند أيب عوانة، وأحاديث السراج جملدة، والرسالة ألبيه، وكان حسن اإلصغاء ملا يقرأ 

  .عليه، كان ابن عساكر يفضله يف ذلك على الفراوي

    

  .خرج له أخوه أبو نصر فوائد: وقال عبد الغافر

لزم البيت، واشتغل بالعبادة، وكتابة املصاحف، وكان لطيف املعاشرة، ظريفاً كرمياً، خرج له أخوه فوائد عشرة : وقال ابن النجار
  .أجزاء، مات بني العيدين سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، رمحه اهللا

  بنت زعبل

بنت علي بن مظفر بن احلسن بن زعبل بن عجالن البغدادية، مث الشيخة العاملة، املقرئة الصاحلة، مسندة نيسابور، أم اخلري فاطمة 
  .النيسابورية
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  .ومسعت من أيب احلسني عبد الغافر الفارسي، فكانت آخر من حدث عنه. ولدت يف سنة مخس وثالثني وأربع مئة

ح مسلم، وغريب احلديث امرأةٌ صاحلة عاملة، تعلم اجلواري القرآن، مسعت من عبد الغافر مجيع صحي: قال أبو سعد السمعاين
  .للخطايب، وغري ذلك

  .حدث عنها أبو سعد السمعاين، وأبو القاسم بن عساكر، واملؤيد بن حممد، وزينب الشعرية، ومجاعة: قلت

  .توفيت يف سنة ثالث وثالثني: وقيل. توفيت يف أوائل احملرم سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة

، عن املؤيد بن حممد الطوسي، وزينب بنت أيب القاسم أن فاطمة بنت احلسن العجالنية أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن تاج األمناء
أخربنا عبد الغافر بن حممد الفارسي يف احملرم سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، : أخربم يف سنة إحدى وثالثني ومخس مئة قالت

: سعيد، وسليمان بن أيوب صاحب البصري، وأبو كامل قالواأخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن 

ال يقبل اهللا صالةً بغري طهوٍر، وال : "حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أيب املليح، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .رواه النسائي، عن قتيبة، فوافقناه" صدقةً من غلوٍل

  ابن المؤذن

، أبو سعد إمساعيل بن احلافظ املؤذن أيب صاحل أمحد بن عبد امللك بن علي النيسابوري الواعظ، املشهور اإلمام الفقيه األوحد
  .بالكرماين، لسكناه ا

  .كان ذا رأي وعقل وعلم، برع يف الفقه، وكان له عز ووجاهة عند امللوك: قال أبو سعد السمعاين

  .ولد سنة إحدى ومخسني أو اثنتني ومخسني وأربع مئة. ، وأمسعه أبوه من طائفةتفقه على أيب املعايل اجلويين، وأيب املظفر السمعاين

مسع أباه، وأبا حامد أمحد بن احلسن األزهري، وأمحد بن منصور املغريب، واحلاكم أمحد بن عبد الرحيم اإلمساعيلي، وبكر بن حممد 
زدي، واألستاذ أبا القاسم القشريي، وأبا سهل بن حيد، وشجاع بن طاهر، وشبيب بن أمحد البستيغي، وصاعد بن منصور األ

  .احلفصي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وعدة

  .وله إجازة من أيب سعد الكنجروذي

حدث عنه ابن طاهر يف معجمه، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو موسى املديين، والقاضي أبو سعد بن أيب عصرون، وعبد اخلالق بن 
السبط، وعلي بن فاشاذه، وعبد الواحد ابن أيب املطهر الصيدالين، وأبو الفرج بن اجلوزي، وآخرون، الصابوين، وهبة اهللا بن احلسن 

وعمل الرسلية من ملك كرمان، وقرأ اإلرشاد على إمام احلرمني، وكان وافر اجلاللة، كامل احلشمة، مات ليلة الفطر سنة اثنتني 
  .حديثهوثالثني ومخس مئة بكرمان، وقع لنا مثانية أجزاء من 

  عيسى بن محمد

  .ابن عبد اهللا بن عيسى بن مؤمل بن أيب البحر الشيخ العامل املعمر أبو األصبغ الزهري الشنتريين

  .أخذ الناس عنه، وسكن العدوة. مسع من كرمية، واحلبال، وأيب معشر الطربي، وأيب الوليد الباجي، وابن دهلاث، وعدة
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  .ل أنه تويف حنو سنة ثالثني ومخس مئة، وأنه أخذ عنهكتب يل القاضي أبو الفض: قال ابن بشكوال

  .وروى عنه أبو بكر بن خري، وقد روى ابن دحية عن ابن خري عنه، عن كرمية من الصحيح: قلت

  البار

  .الشيخ العامل، احملدث الرحال املكثر، أبو نصر إبراهيم بن الفضل األصبهاين البار، ويلقب بدعلج، كان أبوه حيفر اآلبار

  .سنة بضٍع وأربعني وأربع مئةولد 

ومسع من أيب احلسني بن النقور وطبقته ببغداد، ومن الفضل بن عبد اهللا بن احملب وطبقته بنيسابور، ومن أيب القاسم عبد الرمحن بن 
  .منده، وطائفة بأصبهان، ومن أيب إمساعيل األنصاري ومجاعة راة

ن أحداً بعد ابن طاهر رحل وطوف مثله، أو مجع مجعه، إال أن اإلدبار حلقه رحل، ومسع، ونسخ، ومجع، وما أظن أ: قال السمعاين
قال يل إمساعيل بن حممد . يف آخر األمر، وكان يقف يف أسواق أصبهان، ويروي من حفظه باإلسناد، ومسعت أنه يضع يف احلال

  .اشكر اهللا كيف ما حلقت البار، وأساء الثناء عليه: احلافظ

  . وحيىي الثقفي، وداود بن نظام امللك، وغريهمروى عنه السلفي،: قلت

    

  .يسمى بدعلج، له معرفة، مسعنا بقراءته كثرياً، وغريه أرضى منه: قال السلفي

رأيت إبراهيم البار واقفاً يف السوق، وقد روى أحاديث منكرة بأسانيد صحاح، فكنت أتأمله تأمالً مفرطاً، : وقال معمر بن الفاخر
  .ن على صورتهظناً مين أن الشيطا

حدثت األنباري عن مشايخ مكيني ومصريني، فبعد أيام بلغين أنه حدث عنهم، فبلغت القصة إىل شيخ اإلسالم : وقال ابن طاهر
: أحججت؟ قال: ما رأيتك قط إال ها هنا، قال له الشيخ: مسعت مع هذا، قلت: األنصاري، فسأله عن لقي هؤالء حبضريت، فقال

ثالثة أيام وثالث ليال : كنا ا بالليل، فقال: جيوز، فما عالمة مىن؟ قال: دخلناها بالليل، قال: عرفات؟ قالفما عالمات : نعم، قال
  .هذا دجال، مث انكشف أمره حىت صار آيةً يف الكذب: ال بارك اهللا فيك، وأمر بإخراجه من البلد، وقال! مل يصبح لكم الصبح؟

  . ومخس مئةتويف يف شوال سنة ثالثني: قال ابن الفاخر

وفيها مات صاحب احللة تاج امللوك بدران بن صدقة األسدي املزيدي الشاعر، وصاحب جعرب بدران بن مالك بن سامل العقيلي، 
وزين القضاة سلطان بن القاضي حيىي بن علي بن عبد العزيز القرشي بدمشق، وعبد اهللا بن عيسى السرقسطي الذي حفظ البخاري 

 أمحد بن املوحد الوكيل ابن البقشالم، وأبو احلسن بن قبيس املالكي، وأبو سهل حممد ابن إبراهيم ابن وسنن أيب داود، وعلي بن
سعدويه األصبهاين، والقدوة حممد بن محويه اجلويين، والواعظ بن بكر حممد بن عبد اهللا بن حبيب العامري، والفراوي، وابن أيب ذر 

  .الصاحلاين

  المزرفي
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  .ولد سنة تسع وثالثني وأربع مئة.  بكر حممد بن احلسني بن علي البغدادي، ومزرفة، دون عكربااإلمام، شيخ القراء، بن

  .ومسع أبا حفص من املسلمة وطبقته، وتال على أصحاب احلمامي

  .وكان ثقةً متقناً. روى عنه ابن عساكر، وابن أيب عصرون، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وأبو الفتح املندائي

  .ة سبع وعشرين ومخس مئةتويف سن

  العجلي

  .نسبة إىل جنارة العجلة_ بفتحتني _ شيخ الشافعية، القدوة الكبري، أبو سعد عثمان بن علي بن شراف املروزي البنجديهي العجلي 

  .ولد سنة مخس وثالثني وأربع مئة، والزم القاضي حسيناً، وبرع يف الفقه

  .عيد بن أيب سعيد العيار، والقاضي حسني، ومجاعةومسع من أيب مسعود أمحد بن حممد البجلي، وس

أثىن عليه أبو سعد السمعاين ووصفه بالزهد والورع واإلمامة، وأنه كان ال ميكن أحداً من الغيبة عنده، وأنه مات ببنجديه يف شعبان 
  .سنة ست وعشرين ومخس مئة

  الميهني

  .فضل القرشي العمري امليهين، صاحب التعليقة البديعةشيخ الشافعية، جمد الدين، أبو الفتح أسعد بن أيب نصر بن ال

تفقه مبرو، وسار إىل غزنة وشاع فضله، وخترج به الكبار، ومدحه أبو إسحاق الغزي، مث قدم بغداد، ودرس بالنظامية سنة سبع 
  .ومخس مئة، مث عزل بعد ست سنني، مث وليها سنة سبع عشرة، ونشر العلم

السمعاين، واملوفق اهلروي، وكان يتوقد ذكاًء، وأخذ األصول عن أيب عبد اهللا الفراوي، ومسع من تفقه على العالمة أيب املظفر 
  .إمساعيل بن احلسن الفرائضي، ومل يرو

وبكى، وردد اآلية، إىل أن " يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا: "ونقل السمعاين أن فقيهاً مسع أسعد امليهين يلطم وجهه ويقول
  .ة سبع وعشرين، وكان قد نفذ رسوالً إىل سنجر مبرو، ورسوالً إىل مهذان، وخلف أمواالً كثرية، وعبيداًمات مذان سن

  .قريبة من طوس، صغرية: وعاش ستاً وستني سنة، وقد ذكره احلافظ ابن عساكر يف تبيني كذب املفتري، وميهنة

  ابن أبي الصلت

  .ت أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت الداين، صاحب الكتبالعالمة القيلسوف، الطبيب الشاعر اود، أبو الصل

  .ولد سنة ستني وأربع مئة

وتنقل، وسكن اإلسكندرية، مث رد إىل الغرب، وأقبل عليه علي ابن باديس، وكان رأساً يف النجوم والوقت واملوسيقى، عجباً يف 
أنا أرفعه، :  لكونه غرق له سفينةً موقرةً صفراً، فقال لهلعب الشطرنج، رأساً يف املنطق وهذيان األوائل، سجنه صاحب مصر مدةً

وعمد إىل حبال دالها من سفينة، ونزل البحرية، فربطوا السفينة، مث استيقت بدواليب، فارتفعت، ووصلت، لكن تقطعت احلبال، 
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  .فوقعت، فغضب األمري عليه

  .مات باملهدية يف آخر سنة مثان وعشرين ومخس مئة

  اإلسالمي

    

حدث علي سعيد العيار، ومنصور بن . مة، شيخ احلنفية ببلخ، أبو احلسن علي بن أمحد بن علي السجزي، مث البلخي الزاهدالعال
: أجاز أليب سعيد السمعاين، وقال. مسع منه سنن أيب داود، ومسع من العيار صحيح البخاري. إسحاق احلافظ، وأيب علي الوخشي

  .مات سنة مثان وعشرين ومخس مئة



الذهيب-سري أعالم النبالء  3754  

  

  زء العشرونالج

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الواسطي

  .اإلمام الثقة احملدث، أبو القاسم، هبة اهللا بن عبد اهللا بن أمحد، الواسطي، مث البغدادي، الشروطي

  .مسع ابن املسلمة، وأبا بكر اخلطيب، وأبا الغنائم بن املأمون، وطبقتهم

  .عمر ابن طربزدابن عساكر، وأبو موسى املديين، وطائفة آخرهم : روى عنه

شيخ ثقة صاحل مكثر، نسخ، وحصل األصول، وحدثنا عنه مجاعة، ومسعتهم يثنون عليه، ويصفونه بالفضل والعلم : قال السمعاين
  .واالشتغال مبا يعنيه

  .مات يف ذي احلجة سنة مثان وعشرين ومخس مئة، عن ست ومثانني سنة

  الحاكمي

  . بن علي الطوسي احلاكمي الشافعي، صاحب إمام احلرمنيالعالمة أبو القاسم، إمساعيل بن عبد امللك

  .مسع أمحد بن احلسن األزهري، وأبا صاحل املؤذن

  .وبرع يف املذهب، وسافر إىل العراق والشام مع الغزايل، وهو مدفون إىل جنبه

  .تويف سنة تسع وعشرين ومخس مئة عن سن عالية

  ابن البناء

املتبع الفقيه، بقية املشايخ، أبو عبد اهللا، حيىي بن اإلمام أيب علي احلسن بن أمحد بن البناء، الشيخ اإلمام، الصادق العابد، اخلري 
  .البغدادي احلنبلي

  .روى شيئاً كثرياً عن عبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، وأيب احلسني بن األبنوسي، وابن النقور، وعدة

ملديين، وابن اجلوزي، وعمر بن طربزد، وحيىي بن ياقوت، وفاطمة بنت سعيد اخلري، ابن عساكر، وأبو موسى ا: حدث عنه
  .وآخرون

مسعت احلافظ عبد اهللا بن عيسى األندلسي يثين على حيىي ابن البناء، وميدحه ويطريه، ويصفه بالعلم والتمييز : قال السمعاين
  . ما رأيت مثله يف حنابلة بغدادوالفضل، وحسن األخالق، وترك الفضول، وعمارة املسجد ومالزمته،

  .وكذا كل من مسعه كان يثين عليه، وميدحه: قال السمعاين

  .ولد سنة ثالث ومخسني وأربع مئة
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  .وتويف يف ثامن ربيع األول سنة إحدى وثالثني ومخس مئة

  .وقد مر أخوه أبو غالب

مئة وله سبعون سنة، يروي عن ابن املهتدي باهللا، وابن ومات قبلهما أخومها أبو الفضل إبراهيم بن البناء سنة مثاين عشرة ومخس 
  .مسع منه حيىي بن بوش. النقور

وفيها تويف أبو القاسم متيم اجلرجاين، وأبو عبد اهللا احلسني ابن حممد بن الفرحان السمناين، وطاهر بن سهل اإلسفراييين بدمشق، 
  .الطرب احلريري املقرىءوأبو جعفر حممد بن أيب علي اهلمذاين احملدث، وهبة اهللا بن 

  الغازي

  .الشيخ اإلمام، احلافظ املتقن، املسند الصاحل الرحال، أبو نصر، أمحد بن عمر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد، األصبهاين الغازي

  .ولد يف حدود سنة مثان وأربعني وأربع مئة

  .وجال وطوف، ومجع فأوعى

د العطار، وأبا القاسم بن البسري، وعدةً ببغداد، وأبا علي التستري بالبصرة، وحممد مسع أبا احلسني بن النقور، وعبد الباقي بن حمم
بن عبد امللك املظفري بسرخس، وعبد الرمحن بن مندة، وأخاه أبا عمرو، وابن شكرويه، وخلقاً كثرياً بأصبهان، والفضل بن عبد 

  . األنصاري، وطبقتهما راةاهللا بن احملب، وطبقته بنيسابور، وأبا عامر األزدي، وأبا إمساعيل

  .السلفي، والسمعاين، وأبو موسى املديين، وابن عساكر، واملؤيد بن اإلخوة، وحممود بن أمحد املضري، وآخرون: حدث عنه

  .كان من أهل املعرفة واحلفظ، مسعنا بقراءته كثرياً، وأملى علي: قال السلفي

الكثري، وحصل الكتب، ما رأيت يف شيوخي أكثر رحلةً منه، أكثرت عنه، ثقة حافظ، دين، واسع الرواية، كتب : وقال السمعاين
وكان مجاعة من أصحابنا يفضلونه على إمساعيل بن حممد التيمي يف اإلتقان واملعرفة، ومل يبلغ هذا احلد، لكنه أعلى إسناداً من 

  .إمساعيل احلافظإمساعيل، مات يف ثالث رمضان سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، وشهدته، وصلى عليه 

  زاهر بن طاهر

    

ابن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف بن حممد بن مرزبان، الشيخ العامل، احملدث املفيد املعمر، مسند خراسان، أبو القاسم 
  .بن اإلمام أيب عبد الرمحن، النيسابوري الشحامي املستملي الشروطي الشاهد

  .ربع مئةولد يف ذي القعدة سنة ست وأربعني وأ

  .واعتىن به أبوه، فسمعه يف اخلامسة وما بعدها، واستجاز له

  .أجاز له أبو احلسني عبد الغافر الفارسي، وأبو حفص بن مسرور، وأبو حممد اجلوهري مسند بغداد

ين، وأيب ومسع من أيب عثمان سعيد بن حممد البحريي، وأيب سعد الكنجروذي، وحممد بن حممد بن محدون، وأيب يعلى بن الصابو
بكر حممد بن احلسن املقرىء، وحممد بن علي اخلشاب، وأيب الوليد احلسن بن حممد الدربندي، وأيب بكر البيهقي، وسعيد بن 
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منصور القشريي، وأيب سعد أمحد بن أيب مشس، وأمحد بن منصور املغريب، وسعيد بن أيب سعيد العيار، وعدد كثري، ومسع من علي 
  .بن حبان، ومسع من البيهقي سننه الكبري، ومن الكنجروذي أكثر مسند أيب يعلىبن حممد البحائي كتاب ا

وروى الكثري، واستملى على مجاعة، وخرج، ومجع، وانتقى لنفسه السباعيات، وأشياء تدل على اعتنائه بالفن، وما هو باملاهر فيه، 
  .وهو واه من قبل دينه

 ببغداد وراة وأصبهان ومهذان والري واحلجاز ونيسابور، واستملى على أيب وكان ذا حب للرواية، فرحل ملا شاخ، وروى الكثري
بكر ابن خلف األديب فمن بعده، وخرج لنفسه أيضاً عوايل مالك، وعوايل ابن عيينة، وما وقع له من عوايل ابن خزمية، فجاء أزيد 

اهللا بن هاشم، وحتفيت العيدين، ومشيخته، وأملى حنواً من ثالثني جزءاً، وعوايل السراج، وعوايل عبد الرمحن بن بشر، وعوايل عبد 
  .من ألف، جملس، وكان ال ميل من التسميع

كان مكثراً متيقظاً، ورد علينا مرو قصداً للرواية ا، وخرج معي إىل أصبهان ال شغل له إال الرواية ا، : قال أبو سعد السمعاين
سخ وعمر، قرأت عليه تاريخ نيسابور يف أيام قالئل، كنت أقرأ فيه سائر وازدحم عليه اخللق، وكان يعرف األجزاء، ومجع ون

النهار، وكان يكرم الغرباء، ويعريهم األجزاء، ولكنه كان خيل بالصلوات إخالالً ظاهراً وقت خروجه معي إىل أصبهان، فقال يل 
ال وجيه، وعرف أهل أصبهان ذلك، وشغبوا يا فالن، اجتهد حىت يقعد، ال يفتضح بترك الصالة، وظهر األمر كما ق: أخوه وجيه

عليه، وترك أبو العالء أمحد بن حممد احلافظ الرواية عنه، وأنا فوقت قراءيت عليه التاريخ ما كنت أراه يصلي، وعرفنا بتركه الصالة 
يل عذر، وأنا :  فقالأتيته قبل طلوع الشمس، فنبهوه، فرتل لنقرأ عليه، وما صلى، وقيل له يف ذلك،: أبو القاسم الدمشقي، قال

أمجع الصلوات كلها، ولعله تاب، واهللا يغفر له، وكان خبرياً بالشروط، وعليه العمدة يف جملس احلكم، مات بنيسابور يف عاشر ربيع 
  .اآلخر سنة ثلث وثالثني ومخس مئة

  .الشره حيملنا على الرواية ملثل هذا: قلت

بن عساكر، وصاعد بن رجاء، ومنصور بن أيب احلسن الطربي، وعلي بن القاسم أبو موسى املديين، والسمعاين، وا: وقد حدث عنه
الثقفي، وحممود بن أمحد املضري، وأبو أمحد بن سكينة، وأبو اد زاهر الثقفي، وعبد اللطيف بن حممد اخلوارزمي، وحممد بن حممد 

لبيع، وإبراهيم بن محدية، وعلي بن حممد بن علي بن يعيش، بن حممد بن اجلنيد، وعبد الباقي بن عثمان اهلمذاين، وإبراهيم بن بركة ا
  .ومودود ابن حممد اهلروي، واملؤيد بن حممد الطوسي، وزينب الشعرية، وعبد املعز بن حممد اهلروي، وخلق كثري

  .وعاش سبعاً ومثانني سنة

و الداين، والفقيه أبو علي احلسني بن اخلليل ومات معه أبو العباس أمحد بن عبد امللك بن أيب مجرة املرسي الذي أجاز له أبو عمر
النسفي، وأبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن يوسف اليوسفي، وأبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا اخلطييب بأصبهان، وأبو 

فاطمة بنت ناصر العلوي، القاسم علي بن أفلح البغدادي الشاعر، ومجال اإلسالم أبو احلسن علي بن املسلم الشافعي، وأم اتىب 
وأبو بكر حممد بن أيب نصر اللفتواين احملدث، وحممد بن محد األصبهاين الطييب، وصاحب دمشق شهاب الدين حممود بن بوري، 

  .وهبة اهللا بن سهل بن عمر بن البسطامي السيدي

  السيدي
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 بن الشيخ أيب عمر حممد بن احلسني بن أيب اهليثم، الشيخ اإلمام الصاحل العابد، مسند وقته، أبو حممد هبة اهللا بن سهل ابن عمر
  .البسطامي، مث النيسابوري، املعروف بالسيدي

  .ولد يف ربيع األول سنة ثالث وأربعني وأربع مئة

    

أبا حفص بن مسرور، وأبا احلسني عبد الغافر الفارسي، وأبا عثمان سعيد بن حممد البحريي، وأبا يعلى الصابوين، وأبا بكر : مسع
  .البيهقي، وأبا سعد الكنجروذي، وطائفة

ابن عساكر، والسمعاين، واملؤيد بن حممد الطوسي، والقطب النيسابوري، ومجاعة، وباإلجازة أبو القاسم بن : حدث عنه
  .احلرستاين

ب أصحاب شيخ عامل خري، كثري العبادة والتهجد، ولكنه عسر اخللق، بسر الوجه، ال يشتهي الرواية، وال حي: قال السمعاين
احلديث، كنا نقرأ عليه جبهد جهيد وبالشفاعات، وكان زوج بنت إمام احلرمني أيب املعايل، وكان أحد الفقهاء، وتفرد باملوطأ 

  .وجبزء ابن جنيد، وأشياء، مات يف اخلامس والعشرين من صفر سنة ثالث وثالثني ومخس مئة، وله تسعون سنة

  . وهو املساقاة، والقراض، والفرائضمسعنا املوطأ من طريقه بفوت قدمي،: قلت

  أنو شروان

  .ابن خالد، الوزير الكبري، أبو نصر القاشاين

  .وزر للمسترشد، ووزر للسلطان حممود بن حممد

  .وكان عاقالً سائساً رزيناً، وافر اجلاللة، حسن السرية، حمباً للعلماء

  .شاب، ومسعه خلقأحضر ابن احلصني إىل داره، فسمع أوالده املسند بقراءة ابن اخل

  .وقد حدث عن الساوي

  .روى عنه احلافظ ابن عساكر

  .مث أسن وتضعضع، ولزم املرتل، وكان مهيباً عظيم اخللقة

  .تويف سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة

  عبد الغافر

 أيب عبد اهللا بن الشيخ الكبري ابن إمساعيل بن عبد الغافر بن حممد بن عبد الغافر، اإلمام العامل البارع احلافظ أبو احلسن ابن احلافظ
أيب احلسني، الفارسي، مث النيسابوري، مصنف كتاب جممع الغرائب يف غريب احلديث، وكتاب السياق لتاريخ نيسابور، وكتاب 

  .املفهم لشرح مسلم

  .ولد سنة إحدى ومخسني وأربع مئة

روذي، وأبو بكر حممد بن احلسن بن علي الطربي وأجاز له من بغداد أبو حممد اجلوهري وغريه، ومن نيسابور أبو سعد الكنج
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املقرىء، ومسع من جده ألمه أيب القاسم القشريي، وأمحد بن منصور املغريب، وأمحد بن عبد الرحيم اإلمساعيلي، وأمحد بن احلسن 
  .األزهري، والفضل بن احملب، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، وأيب نصر عبد الرمحن بن علي التاجر، وخلق كثري

  .وتفقه بإمام احلرمني، وبرع يف املذهب، وارحتل إىل غزنة واهلند وخوارزم، ولقي الكبار، وويل خطابة نيسابور

  .وكان فقيهاً حمققاً، وفصيحاً مفوهاً، وحمدثاً جموداً، وأديباً كامالً

  .مات سنة تسع وعشرين ومخس مئة

  .وآخر من حدث عنه أبو سعد عبد اهللا بن عمر الصفار

مات مشس امللوك إمساعيل بن تاج امللوك مقتوالً، وملك العرب نور الدولة دبيس بن صدقة األسدي، واملسترشد باهللا بن وفيها 
  .املستظهر، وقاضي اجلماعة أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف بن احلاج التجييب، والعالمة حممد بن أيب اخليار العبدري القرطيب

  ابن قبيس

ه النحوي، الزاهد العابد القدوة، أبو احلسن علي بن أمحد بن منصور بن حممد بن قبيس، الغساين الدمشقي الشيخ اإلمام، الفقي
  .املالكي

  .ولد سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة

  .ومسع أباه، وأبا القاسم السميساطي، وأبا بكر اخلطيب، وأبا نصر ابن طالب، وغنائم اخلياط، وأبا احلسن بن أيب احلديد، ومجاعة

  .أبو القاسم بن عساكر، والسلفي، وإمساعيل اجلرتوي، وأبو القاسم بن احلرستاين، وآخرون: حدث عنه

كان ثقةً متحرزاً متيقظاً، منقطعاً يف بيته بدرب النقاشة، أو بيته يف املنارة الشرقية باجلامع، وكان فقيهاً مفتياً، : قال ابن عساكر
إين ألرجو أن حييي اهللا بك هذا الشأن يف : يف السنة، حمباً ألصحاب احلديث، قال يل غري مرةيقرىء النحو والفرائض، وكان متغالياً 

  .هذا البلد، وكان ال حيدث إال من أصل، مسعت منه الكثري، ومات يوم عرفة سنة ثالثني ومخس مئة

وهو مقدم يف علوم شىت، حمدث ابن كان يسكن املنارة، وكان زاهداً عابداً ثقة، مل يكن يف وقته مثله بدمشق، : وقال السلفي
  .حمدث

  القارىء

  .الشيخ الصدوق املعمر املسند، أبو حممد، إمساعيل بن أيب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر صاحل، النيسابوري القارىء

ع من أيب مسع من أيب احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي صحيح مسلم، وأحاديث حيىي بن حيىي التميمي، ومس: قال ابن نقطة
أبو العالء العطار، وأبو القاسم ابن عساكر، وأبو سعد السمعاين، واحلسن بن حممد : حدث عنه. حفص بن مسرور عدة أجزاء

  .القشريي، وزينب الشعرية، وآخرون

    

 سنة شيخ صاحل عفيف، صويف نظيف، مواظب على اجلماعة، خدم األستاذ أبا القاسم القشريي، مولده يف رجب: قال السمعاين
  .تسع وثالثني وأربع مئة
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روى عنه الصحيح أبو سعد احلسن بن حممد بن احملسن القشريي، ومسعت من زينب الشعرية جزء ابن جنيد : وقال ابن نقطة
  .بسماعها منه يف سنة أربع وعشرين ومخس مئة

  .وقد حدث عنه أبو القاسم بن احلرستاين باإلجازة بأجزاء عمر ابن مسرور: قلت

  .أرخه السمعاين. عشرين من رمضان سنة إحدى وثالثني ومخس مئةمات يف ال

  تميم

  .ابن أيب سعيد بن أيب العباس، الشيخ الفاضل املؤدب، مسند هراة، أبو القاسم اجلرجاين

  .مولده بعد األربعني ومخس مئة

دون السلمي، وأيب سعد أيب حفص بن مسرور، وأيب عامر احلسن بن حممد بن علي النسوي، وحممد بن حممد بن مح: ومسع من
حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي، وأيب بكر أمحد بن منصور املغريب، وعلي بن حممد بن علي بن عبيد اهللا البحاثي، فسمع منه 

  .كتاب األنواع والتقاسيم أليب حامت بن حبان، ومسع مسند أيب يعلى من أيب سعد

  .اله احلافظ عبد اهللا بن يوسف، فسمعه بنيسابور من املذكورينوانتهى إليه راة علو اإلسناد، كان قد اعتىن به خ

مل ألقه، وأجاز يل، وكان ثقةً صاحلاً، يعلم الصبيان، مسع ابن مسرور، وعبد الغافر، وأبا عثمان الصابوين، وأبا عثمان : قال السمعاين
معجم احلاكم مسعه من : لي الطربي، ومن مساعاتهالبحريي، والبيهقي، وحممد بن عبد اهللا العمري، وأبا بكر حممد بن احلسني بن ع

البيهقي، أخربنا احلاكم، والقدر الذي عند أيب سعد وذلك مخسة وثالثون جزءاً من مسند أيب يعلى، وكتاب املتفق للجوزقي، 
  .امس من جتزئة عشرةأخربنا العمري، أخربنا ابن أيب شريح، أخربنا الرذاين عنه، سوى اجلزء اخل: وكتاب الترغيب حلميد بن زجنويه

  .وروى عنه أبو القاسم بن عساكر، وأبو روح عبد املعز بن حممد اهلروي، وطائفة: قلت

ذكر يل حيىي بن علي املالقي أنه ملا قدم أبو جعفر بن خولة الغرناطي من اهلند إىل هراة، أخرج إليهم بقية األصل : قال ابن نقطة
  .فكمل له املسند مساعاً من متيم بتلك الدة: يم، قال حيىيمبسند أيب يعلى، وفيه مساع أيب روح من مت

.. أخربنا ابن اخلالل، أخربنا عتيق السلماين، أخربنا أبو القاسم احلافظ، أخربنا متيم اجلرجاين راة يف شعبان سنة ثالثني ومخس مئة

  .فذكر حديثاً

  .فهذا آخر العهد بتميم، وال أدري مىت تويف

السالم التميمي، أنبأنا عبد املعز بن حممد، أخربنا متيم بن أيب سعيد املعلم سنة تسع وعشرين، أخربنا أبو سعد أخربنا حممد بن عبد 
الكنجروذي يف سنة مثان وأربعني وأربع مئة، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا أبو الربيع الزهراين، 

 عبد الرمحن، عن أيب هريرة أن أبا بكر بعثه يف احلجة اليت أمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا فليح، عن الزهري، عن محيد بن
  .أن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوفن بالبيت عريان: وسلم قبل حجة الوداع يف يوم النحر يف رهط يؤذن يف الناس

  .أخرجه البخاري عن الزهراين

  قاضي المرستان
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تفنن، الفرضي العدل، مسند العصر، القاضي أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن الشيخ اإلمام العامل امل
عبد الرمحن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن احلارث بن عبد اهللا بن شاعر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحد الثالثة الذين 

رجي السلمي األنصاري البغدادي، النصري من حملة النصرية، احلنبلي البزاز، خلفوا كعب بن مالك بن عمرو بن القني، اخلز
  .املعروف بقاضي املرستان، ويعرف أبوه بصهر هبة

  .مولده يف عاشر صفر سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة

    

 الكثري بإفادة جارهم احملدث بكر به أبوه، ومسعه من أيب إسحاق الربمكي جزء األنصاري وما معه حضوراً يف السنة الرابعة، ومسع
الرحال عبد احملسن الشيحي السفار من علي بن عيسى الباقالين، وأيب حممد اجلوهري، والقاضي أيب الطيب الطربي، وعمر بن 
احلسني اخلفاف، وأيب طالب العشاري، وأيب احلسني بن حسنون النرسي، وعلي بن عمر الربمكي، وأيب احلسني بن اآلبنوسي، 

أيب يعلى بن الفراء، وأيب جعفر بن املسلمة، وحممد بن وشاح الزينيب، وجابر بن ياسني، وعبد الصمد بن املأمون، وأمحد والقاضي 
بن عثمان املخبزي، وعلي بن الشيخ أيب طالب املكي، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، وأيب الفضل هبة اهللا بن أمحد بن املأمون، 

وعلي بن عبد الرمحن ابن عليك، ووالده أيب طاهر عبد الباقي حدثه عن ابن الصلت ارب، واحلافظ وخدجية بنت حممد الشاهجانية، 
أيب بكر اخلطيب، وأيب الغنائم حممد بن الدجاجي، وعبد العزيز ابن علي األمناطي، وأيب احلسن حممد بن حممد بن البيضاوي، وأيب 

في، والشريف أيب جعفر بن أيب موسى وبه تفقه، واحلسن بن علي املقرىء، بكر أمحد بن حممد بن محدوه، وهناد بن إبراهيم النس
  .ومسع مبصر من أيب إسحاق احلبال احلافظ، ومبكة من أيب معشر الطربي، ومن عدد كثري

  .وله مشيخة يف ثالثة أجزاء، وأخرى خرجها السمعاين يف جزء

أبو عبد اهللا بن سالمة القضاعي، وتفقه قليالً عند القاضي أيب يعلى، وأجاز له أبو القاسم التنوخي، وأبو الفتح بن شيطا، والقاضي 
  .وشهد عند قاضي القضاة أيب احلسن بن الدامغاين

  .وروى الكثري، وشارك يف الفضائل، وانتهى إليه علو اإلسناد، وحدث وهو ابن عشرين سنةً يف حياة اخلطيب

بن عساكر، وابن اجلوزي، وأبو موسى املديين، وعبد اهللا بن مسلم بن حدث عنه خلق، منهم السلفي، والسمعاين، وابن ناصر، وا
جوالق، واملكرم بن هبة اهللا الصويف، وأبو أمحد بن سكينة، وأمحد بن تزمش، وسعيد بن عطاف، وعلي بن حممد بن يعيش 

سعد، وأبو علي ضياء بن اخلريف، األنباري، وعبد اهللا ابن املظفر بن البواب، ويوسف بن املبارك بن كامل، وعبد اللطيف بن أيب 
وعمر بن طربزد، وعبد العزيز بن األخضر، وأبو اليمن الكندي، واحلسني بن شنيف، وأمحد بن حيىي بن الدبيقي، وعبد العزيز بن 

  .معايل بن منينا، وخلق، وباإلجازة املؤيد بن حممد الطوسي، وغريه

وكان يعرف : قال. كان يتهم مبذهب األوائل، ويذكر عنه رقة دين: الوقد تكلم فيه أبو القاسم بن عساكر بكالم مرد فج، فق
  .الفقه على مذهب أمحد، والفرائض واحلساب واهلندسة، ويشهد عند القضاة، وينظر يف وقوف البيمارستان العضدي

 وقد نظرت فيه، وحصلت حفظت القرآن وأنا ابن سبع، وما من علم إال: كان إماماً يف فنون، وكان يقول: وقال أبو موسى املديين
  .منه الكل أو البعض، إال هذا النحو، فإين قليل البضاعة فيه، وما أعلم أين ضيعت ساعةً من عمري يف هلو أو لعب

ذكر لنا أبو بكر القاضي أن منجمني حضرا عند والديت، فأمجعا على أن العمر اثنتان ومخسون سنة، فها أنا قد : وقال ابن اجلوزي
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  .جاوزت التسعني

  .هذا يدل على حسن معتقده: قلت

كان حسن الصورة، حلو املنطق، مليح املعاشرة، كان يصلي يف جامع املنصور، فيجيء يف بعض األيام، فيقف : قال ابن اجلوزي
، منفرداً وراء جملسي وأنا أعظ، فيسلم علي، استملى عليه شيخنا ابن ناصر، وقرأت عليه الكثري، وكان ثقةً فهماً، ثبتاً حجةً، متفنناً

صليت اجلمعة، وجلست أنظر إىل الناس، فما رأيت أحداً أود أن أكون مثله، وكان قد سافر، فوقع يف : يف الفرائض، قال يل يوماً
من خدم : أسر الروم، وبقي سنةً ونصفاً، وقيدوه وغلوه، وأرادوه على كلمة الكفر، فأىب، وتعلم منهم اخلط الرومي، مسعته يقول

ورأيته بعد ثالث وتسعني سنةً صحيح احلواس مل .  املنابر، جيب على املعلم أن ال يعنف، وعلى املتعلم أن ال يأنفاحملابر، خدمته
سالت يف أذين مادة، فقرأ علينا من : يتغري منها شيء، ثابت العقل، يقرأ اخلط الدقيق من بعد، ودخلنا عليه قبل موته مبديدة، فقال

: هرين، مث زال ذلك، مث مرض، فأوصى أن يعمق قربه زيادةً على العادة، وأن يكتب على قربهحديثه، وبقي على هذا حنواً من ش

ص وبقي ثالثة أيام ال يفتر من قراءة القرآن، إىل أن تويف قبل الظهر ثاين رجب سنة مخس " قُل هو نبأٌ عِظيم أنتم عنه معِرضونَ"
  .وثالثني ومخس مئة

    

تبت من كل علم تعلمته إال : رأيت أمجع للفنون منه، نظر يف كل علم، فربع يف احلساب والفرائض، مسعته يقولما : وقال السمعاين
احلديث وعلمه، ورأيته وما تغري عليه من حواسه شيء، وكان يقرأ اخلط البعيد الدقيق، وكان سريع النسخ، حسن القراءة للحديث، 

مكب على القراءة، فاتفق أنه وجد جزءاً من حديث اخلزاعي قرأته بالكوفة على عمر بن وكان يشتغل مبطالعة األجزاء اليت معي وأنا 
دعه عندي، فرجعت من الغد، : إبراهيم العلوي بإجازته من حممد بن علي بن عبد الرمحن العلوي، وفيه حكايات مليحة، فقال

  .اكتبوا امسي: مث قرأته، فقال للجماعة! ؟يا سيدي، كيف يكون هذا : اقرأه حىت أمسعه، فقلت: فأخرجه وقد نسخه، وقال

  .حدثنا أبو سعد السمعاين: هذا اجلزء يف وقف الشيخ الضياء، وأوله خبطه: قلت

املسيح ابن اهللا حىت نفعل ونصنع يف حقك، فما قلت، وتعلمت : قل: أسرتين الروم، وكانوا يقولون يل: وقال يل: قال السمعاين
الذباب إذا وقع على البياض سوده، وعلى السواد بيضه، وعلى التراب برغثه، : مسعته يقولخطهم، وكان ال يعرف علم النحو، 

ولدت بالكرخ، مث انتقلنا إىل : وعلى اجلرح قيحه، مسعت منه الطبقات البن سعد، واملغازي للواقدي، وأكثر من مئيت جزء، وقال يل
  .النصرية ويل أربعة أشهر

بصحيح البخاري، عن أيب احلسني بن املهتدي باهللا، أخربنا أبو الفتح بن أيب الفوارس، أخربنا حدث القاضي أبو بكر : قال ابن نقطة
  .امحد ابن عبد اهللا النعيمي، أخربنا الفربري عنه

  ابن السمرقدي

د، البغدادي الشيخ اإلمام احملدث املفيد املسند، أبو القاسم، إمساعيل بن أمحد بن عمر بن أيب األشعث، السمرقندي، الدمشقي املول
  .الوطن، صاحب االس الكثرية

  .ولد بدمشق يف رمضان سنة أربع ومخسني وأرب مئة، فهو أصغر من أخيه، احلافظ عبد اهللا
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مسعا أبا بكر اخلطيب، وعبد الدائم بن احلسن، وأبا نصر بن طالب، وأمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد، وعبد العزيز الكتاين، مث 
لد إىل بغداد، فسمعا من أيب جعفر بن املسلمة، وأيب حممد ابن هزارمرد، وعبد العزيز بن علي السكري، وأيب احلسني انتقل ما الوا

بن النقور، وأمحد بن علي بن منتاب، ومالك البانياسي، وطاهر بن احلسني القواس، وإبراهيم بن عبد الواحد القطان، وعاصم بن 
 بن حيىي احلكاك، وحممد بن هبة اهللا الاللكائي، وابن خريون، ورزق اهللا التميمي، وأمحد احلسني، وابن األخضر األنباري، وجعفر

بن علي بن أيب عثمان، وحممد بن أمحد بن أيب الصقر، ويوسف بن احلسن التفكري، وإمساعيل بن مسعدة، وطراد الزينيب، والنعايل، 
 العطار، وعبد اهللا بن احلسن اخلالل، ويوسف املهرواين، وعبد السيد وعبد الكرمي بن رزمة، وأيب علي ابن البناء، وأمحد بن احلسني

  .بن حممد الصباغ، وأيب نصر الزينيب ووالده، وأيب إسحاق الشريازي، وعبد الباقي بن حممد العطار، وابن البسري، وعدد كثري

  .مث قدم إمساعيل الشام، ومسع بالقدس من مكي الرميلي، عمر، وروى الكثري

السلفي، وابن عساكر، والسمعاين، وأعز بن علي الظهريي، وإمساعيل بن أمحد الكاتب، وسعيد بن عطاف، وحيىي بن : حدث عنه
ياقوت، وعمر بن طربزد، وزيد بن احلسن الكندي، وحممد بن أيب متام ابن لزوا، وعلي بن هبل الطبيب، وسليمان بن حممد 

  .ن الصيقل، وآخروناملوصلي، وعبد العزيز بن األخضر، وموسى بن سعيد ب

ما أعدل بأيب القاسم بن السمرقندي : قرأت عليه الكتب الكبار واألجزاء، ومسعت أبا العالء العطار مذان يقول: قال السمعاين
  .أحداً من شيوخ العراق وخراسان

  .أبو القاسم إسناد خراسان والعراق: وقال عمر البسطامي

  :  ابن مجيع غريي وال عن عبد الدائم اهلاليل، وأنشدما بقي أحد يروي معجم: قال ابن السمرقندي

 على أنّهم ما خلّفوا في من بطش  وأعجب ما في األمر أن عشت بعدهم

  .أنا أبو هريرة يف ابن النقور: كان ثقةً مكثراً، صاحب أصول، دالالً يف الكتب، مسعته يقول: قال ابن عساكر

ار حمدثها كثرةً وإسناداً، حىت صار يطلب على التسميع بعد حرصه على وعاش إىل أن دخلت بغداد، وص: قال ابن عساكر
التحديث، أملى جبامع املنصور أزيد من ثالث مئة جملس، وكان له خبت يف بيع الكتب، باع مرةً صحيحي البخاري ومسلم يف 

 آخر بدينار وقرياط، فبعت الكتاب وقعت علي بقرياط، ألين اشتريتها وكتاباً: جملدة لطيفة خبط الصوري بعشرين ديناراً، وقال
  .بدينار

    

كان ثقةً يعرف احلديث، ومسع الكتب، وكان أخوه أبو حممد عاملاً ثقةً فاضالً، : هو ثقة، له أنس مبعرفة الرجال، وقال: قال السلفي
  .ذا لسن

  .تبكان دالالً، وكان سىيء املعاملة، خياف من لسانه، خيالط األكابر بسبب الك: وقال ابن ناصر

  .تويف يف السادس والعشرين من ذي القعدة سنة ست وثالثني ومخس مئة

أبشر بطول البقاء، وبانتشار حديثك، : وقد رأى أنه يقبل قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومير عليها وجهه، فقال له ابن اخلاضبة
  .فتقبيل رجليه اتباع أثره
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  جمال اإلسالم

 مجال اإلسالم، أبو احلسن علي بن املسلم بن حممد بن علي بن الفتح، السلمي الدمشقي الشافعي الشيخ اإلمام العالمة، مفيت الشام،
  .الفرضي

مسع أبا نصر بن طالب اخلطيب، وعبد العزيز بن أمحد الكتاين، وأبا احلسن بن أيب احلديد، وجنا العطار، وغنائم بن أمحد، وابن أيب 
  .دةالعالء املصيصي، والفقيه نصراً املقدسي وع

  .وتفقه على القاضي أيب املظفر املروزي، وكان معيداً للفقيه نصر

فكان كما تفرس فيه، ودرس حبلقة الغزايل . خلفت بالشام شاباً إن عاش كان له شأن: وقال الغزايل فيما حكاه ابن عساكر أنه قال
  .مدة، مث ويل تدريس األمينية يف سنة أربع عشرة

ري، وكان ثقةً ثبتاً، عاملاً باملذهب والفرائض، حيفظ كتاب جتريد التجريد أليب حامت القزويين، وكان مسعنا منه الكث: قال ابن عساكر
حسن اخلط، موفقاً يف الفتاوى، على فتاويه عمدة أهل الشام، وكان كثري عيادة املرضى وشهود اجلنائز، مالزماً للتدريس، حسن 

  .قد جملس التذكري، ويظهر السنة، ويرد على املخالفني، مل خيلف بعده مثلهاألخالق، وله مصنفات يف الفقه والتفسري، وكان يع

  .املخالفون يعين م الرافضة، وكانت الدولة هلم: قلت

السلفي، وابن عساكر، وابنه القاسم، وخطيب دومة عبد اهللا بن محزة الكرماين، وعبد الوهاب بن علي والد كرمية، : حدث عنه
خلضر األرموي، وإمساعيل اجلرتوي، وأبو طاهر اخلشوعي، وحممد بن اخلصيب، والقاضي أبو القاسم ومكي ابن علي، وحيىي بن ا

  .عبد الصمد بن احلرستاين، وأملى عدة جمالس

عين بكثرة املطالعة والتكرار، فلما قدم الفقيه نصر املقدسي الزمه، : وقد ذكره ابن عساكر يف كتاب تبيني كذب املفتري، وقال
 مدة مقامه بدمشق، وهو الذي أمره بالتصدر بعد شيخه نصر، وكان يثين على علمه وفهمه، وكان عاملاً بالتفسري والزم الغزايل

واألصول والفقه والتذكري والفرائض واحلساب وتعبري املنامات، تويف يف ذي القعدة سنة ثالث وثالثني ومخس مئة ساجداً يف صالة 
  .الفجر

  .مات يف عشر التسعني: قلت

ابنه الفقيه إمساعيل بن علي بأصبهان بعد سنة سبعني ومخس مئة، وكان قد سكن أصبهان، وجاءته األوالد، وقدم قبيل موته، ومات 
  .فباع ملكاً له، ورجع إىل أصبهان، مسع منه احلافظ أبو املواهب

  ابن توبة

  .ن توبة، األسدي العكربيالشيخ اإلمام املقرىء املسند، أبو احلسن، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اجلبار ب

  .ولد سنة مخس ومخسني وأربع مئة

  .وتال بالروايات على أصحاب أيب احلسن بن احلمامي، وقرأ شيئاً من الفقه على الشيخ أيب إسحاق

  .وكان جليالً مهيباً وقوراً
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  .مسع أبا جعفر بن املسلمة، وأبا بكر اخلطيب، وعبد الصمد بن املأمون، والصريفيين

  .هو صاحل خري، حسن األخذ، قرأت عليه الكثري، كنت أقدم السماع عليه على غريه: ينقال السمعا

  .روى عنه ابن عساكر، والتاج الكندي: قلت

  .ومات يف صفر سنة مخس وثالثني ومخس مئة

  .هومسعت سبعة ابن جماهد من عمر بن القواس، عن الكندي، أخربنا ابن توبة، أخربنا الصريفيين، أخربنا الكناين عن

  أخوه عبد الجبار

  .اإلمام املقرىء الفقيه القدوة، أبو منصور، عبد اجلبار بن أمحد بن حممد بن عبد اجلبار بن توبة، العكربي الشافعي

  .كان أصغر من أخيه

  .مسع حضوراً من أيب الغنائم بن املأمون، ومسع من أيب حممد بن هزارمرد، وأيب احلسني بن النقور

  .معاين، والتاج الكندي، ويوسف بن املبارك اخلفاف، وعبد العزيز بن األخضر، وآخرونابن عساكر، والس: وعنه

كان حسن اإلصغاء، ثقةً صاحلاً، قيماً بكتاب اهللا، صحب الشيخ أبا إسحاق، وخدمه، وكان كثري البكاء، أكثرت : قال السمعاين
  .عنه، تويف يف ثالث مجادى اآلخرة سنة مخس وثالثني ومخس مئة

  خيالشاذيا

    

الشيخ الصاحل املأمون، أبو الفتوح، عبد الوهاب بن شاه بن أمحد ابن عبد اهللا، النيسابوري الشاذياخي اخلرزي، كان له حانوت 
  .يتبلغ فيه من بيع اخلرز

 مسع الصحيح من أيب سهل احلفصي، ومسع الرسالة من أيب القاسم القشريي، ومسع من أيب حامد األزهري، وعبد احلميد بن عبد

  .الرمحن البحريي، وحسان املنيعي، ونصر بن علي احلاكمي، وأمحد بن حممد بن مكرم، وأيب صاحل املؤذن، وعدة

  .كان من أهل اخلري والصالح، ولد سنة ثالث ومخسني: روى عنه السمعاين، وقال

  .نب الشعريةوروى عنه ابن عساكر، وإمساعيل بن علي املغيثي، ومنصور الفراوي، واملؤيد الطوسي، وزي: قلت

  .مسع منه مجيع الصحيح منصور، واملؤيد، والشعرية: قال ابن نقطة

  .تويف يف شوال سنة مخس وثالثني ومخس مئة: قال السمعاين

أخربنا أبو الفضل بن عساكر، عن زينب الشعرية، أخربنا عبد الوهاب ابن شاه، أخربنا أبو القاسم القشريي، أخربنا حممد بن احلسن 
نا ابن خرزاذ، حدثنا احلسن بن احلارث األهوازي، حدثنا سلمة بن سعيد، حدثنا صدقة بن أيب عمران، حدثنا بن فورك، حدث

حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن : علقمة بن مرثد، عن زاذان، عن الرباء بن عازب، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .الصوت احلسن يزيد القرآن حسناً

  .صدقة صدوق
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  لدولة بن هودعماد ا

كان أحد ملوك األندلس يف حدود اخلمس مئة، وهو من بيت مملكة متلكوا شرق األندلس، فلما استوىل امللثمون على األندلس، 
أبقى يوسف ابن تاشفني على ابن هود، فلما متلك علي بن يوسف بعد أبيه كان فيه سالمة باطن، فحسن له وزراؤه أخذ امللك من 

الشرع يأمرك : إن أموال املستنصر العبيدي صارت يف غالء مصر املفرط حتولت كلها إىل بين هود، وقالوا: لهابن هود، حىت قالوا 
أن تسعى يف خلعهم لكوم مساملني الروم، فجهز هلم األمري أبا بكر بن تيفلوت، فتحصن عماد الدولة بروطة، وكتب إىل علي بن 

 فعله أبوكم أسوة حسنة، وسيعلم مربم هذا الرأي عندكم سوء مغبته، واهللا حسيب لكم فيما: تاشفني يستعطفه يف املساملة، ويقول
فأمر علي بن يوسف بالكف، وأىن ذلك وقد أدخلته الرعية سرقسطة، وكان ابن رذمري اللعني . من معي، وحسبنا اهللا وكفى

 ابن هود، وطواها، وقنع عماد الدولة بن هود صاحب مملكة أرغونة من شرق األندلس قسيساً جمرباً داهيةً مترهباً، فقوي على بالد
  .بدار سكناه، وكان ابن رذمري ال يتجهز إال يف عسكر قليل كامل العدة، فيلقى باأللف آالفاً

كان بيين وبني املرابطني أمر أجلأين إىل الوفود على ابن : حدثين عنه أبو القاسم هالل أحد وجوه العرب قال: قال اليسع بن حزم
ب يب، وأمر يل براتب كبري، فحضرت معه حرباً طعن عنه حصانه، فوقفت عليه ذاباً عن حوزته، فلما انصرفنا إىل رذمري، فرح

فحضرت يوماً، . ال يشرب منه إال من وقف على سلطانه: رشقة، أمر الصواغني بعمل كأس من ذهب رصعه بالدر، وكتب عليه
: فناديت، وقلت: قال. ، ورأيت أعناقهم قد اسودت من صدأ الدروعفأخرج الكأس، ومأله شراباً، وناولين حبضرة ألف فارس

وكان هالل هذا من قرية هالل بن عامر، تاب بعد، وغزا معنا، فكان إذا . ال يشرب هذا إال من عمل عملك: غريي أحق به، فقال
أبصرته . هل من مزيد:  مقارعة األبطالحضر يف الصف جبالً راسياً مينع ائم اجليوش أن متيد، وقلباً يف البسالة قاسياً، يقول يف

كنت معه بظاهر روطة وقد وجه إليه عماد الدولة : رمحه اهللا أمةً وحده، يتحاماه الفوارس، فحدثين عن ابن رذمري وإنصافه قال
ال، هو عندنا : وزيره أبا حممد عبد اهللا بن مهشك األمري رسوالً، فطلب فارس من ابن رذمري أن ميكن من مبارزة ابن مهشك، فقال

ال بد يل من مبارزة هذا، فأمر امللك ذاك الفارس : فسمع بذلك ابن مهشك، وأمضى ابن رذمري حاجته، وصرفه، فقال. ضيف
هذا أشجع الروم يف زمانه، فانصرف عبد اهللا يريد روطة، وخرج وراءه الرومي شاكاً يف سالحه، وما مع ابن : باملبارزة، وقال

ذ رحمه وطارقته من غالمه، وقصد الرومي، فحمل كل منهما على اآلخر محالت، مث ضربه ابن مهشك مهشك درع وال بيضة، فأخ
يف الطارقة، فأعانه اهللا، فانقطع حزام الفارس، فوقع بسرجه إىل األرض، فطعنه ابن مهشك، فقتله، وامللك يشاهده على بعد، فهمت 

ابن مهشك، فجرد الفارس، وسلبه، وأخذ فرسه، وذهب مل يلتفت إىل الروم باحلملة على ابن مهشك، فمنعهم امللك، ونزل غالم 
    ! ناحيتنا، فما أدري مم أعجب، من إنصاف امللك، أو من ابن مهشك كيف مضى ومل يعرج إلينا ؟

 بتلك البالد وأقام ابن رذمري حماصراً سرقسطة زماناً، وأخذ كثرياً من حصوا، فلما رأى أبو عبد اهللا حممد بن غلبون القائد ما حل
من الروم، ثار بدورقة وقلعة أيوب وملينة، ومجع وحشد، وكافح ابن رذمري، واستوىل أبو بكر بن تيفلوت على سرقسطة، وأقام 

بقصرها يف لذاته، وأما ابن غلبون، فأحسن السرية، وعدل، وجاهد، ورزق اجلند، رأيته رجالً طواالً جداً، واجتمعت به، أقام 
 شجى يف حلقه، التقى مرةً يف ألف فارس البن رذمري، واآلخر يف ألف، فاشتد بينهما القتال، وطال، مث محل ابن مثاغراً البن رذمري

غلبون على ابن رذمري، فصرعه عن حصانه، فدفع عنه أصحابه، فسلم، مث ازموا، وجنا اللعني يف حنو املئتني فقط، وأما ابن تيفلوت، 
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 حسن له زيارة أمري املسلمني علي بن يوسف، فاستخلف على بالده ولده أبا املطرف، وكان فإنه راسل ابن غلبون، وخدعه، حىت
من األبطال املوصوفني أيضاً، فقدم حممد مراكش، فأمسك، وألزم بأن خياطب بنيه يف إخالء بالده للمرابطني، فأخلوها طاعةً 

سطة، وصنع عليها برجني عظيمني من خشب، وإن أهلها ألبيهم، وترحلوا إىل غرب األندلس، ففرح بذلك ابن رذمري، وحصر سرق
ملا يئسوا من الغياث، خرجوا، وأحرقوا الربجني، واقتتلوا أشد قتال، وكتبوا إىل ابن تاشفني يستصرخون به، ومات ابن تيفلوت، 

 جيوشه، ففرح أهل وذلك يف سنة إحدى عشرة ومخس مئة، فأجندهم بأخيه متيم ابن يوسف، فقدم يف جيش كبري، وعىن ابن رذمري
سرقسطة بتميم، فكان عليهم ال هلم، جاء مواجه املدينة، مث نكب عنها، وكان طائفة من خيلها ورجلها قد تلقوه، فحمل عليهم 
محلةً قتل منهم مجاعةً كثرية، مث نكب عن لقاء العدو، وانصرف إىل جهات املورالة، واشتد البالء على البلد، مث سلموه باألمان، 

من شاء أقام به، وكان ابن رذمري معروفاً بالوفاء، حدثين من أثق به أن رجالً كان له بنت من أمجل النساء، ففقدها، فأخرب على أن 
علي بالنار، كيف : أن كبرياً من رؤوس الروم خرج ا إىل سرقسطة، فتبعه أبواها وأقارا، فشكوه إىل ابن رذمري، فأحضره، وقال

وملا دخل . ال تعجل علي، فإا فرت إىل ديننا، فجيء ا، فأنكرت أبويها، وارتدت:  ؟ فقال الروميتفعل هذا مبن هو يف جواري
سرقسطة، أقرهم على الصالة يف جامعها سبعة أعوام، وبعد ذلك يعمل ما يرى، وحاصر قتندة بعد سرقسطة سنتني، فلما كان يف 

 قاضي املرية أبو عبد اهللا بن الفراء، وأبو علي بن سكرة، فربز هلم آخر سنة أربع عشرة، قصده عبد اهللا بن حيونة يف جيش فيهم
اللعني، فقتل خلقاً، وأسر آخرون، واستشهد املذكوران، فبىن عليهم ابن رذمري قبوراً، مث سلم البلد إليه، وأخذ يف تلك املدة دورقة، 

 مل يأخذها، وبقي من أعمال بين هود الردة، وإفراغة، وقلعة أيوب، وطرسونة، وأكثر من مئيت مسور، ومل يبق أكثر من ثالثة مدائن
وطرطوشة، وغري ذلك معاملة عشرة أيام مل يظفر اللعني ا، فقام بالردة اهلمام البطل أبو حممد، وقام بإفراغة الزاهد ااهد حممد 

  مردنيش اجلذامي جد األمري حممد بن سعد 

  أحمد بن عبد الملك بن هود

 األندلسي، من بيت مملكة وحشمة، وأموال عظيمة، وكان بيده قطعة من األندلس، فاستعان بالفرنج على امللقب باملستنصر باهللا
  .إقامة دولته

    

انعقد الصلح بني املستنصر بن هود وبني السليطني ملك الروم وهو ابن بنت أذفونش إىل مدة عشرين : ذكره اليسع بن حزم، فقال
دفعوا إليه حصوناً عوضها، ويعينوه خبمسني ألفاً من الروم، خيرج ا إىل بالد املسلمني ليملك، سنة، على أن يدفع للفرنج روطة، وي

فجعل اهللا تدمريه يف تدبريه، وكنا جند يف اآلثار عن السلف فساد األندلس على يدي بين هود، وصالحها بعد على أيديهم، فخرج 
 وتاشفني بالزهراء، فقصد ابن هود جهة إشبيلية، وبقي ينفق على جيوش اللعني السليطني وابن هود يف حنو من أربعني ألف فارس،

السليطني حنو مثانية أشهر، وشرط عليهم أم ال يأسرون أحداً، فحدثين املستنصر وقد ندم على فعله من شيطنة الشبيبة وطلب ملك 
ار، والذي دفعت إليهم من خمازن روطة من الذي أنفقت يف تلك السفرة من الذهب اخلالص ثالثة آالف ألف دين: آبائه فقال يل

الدروع أربعون ألف درع، ومن البيض مثلها، ومن الطوارق ثالثون ألفاً، وذكر يل مجاعة أنه دفع إىل السليطني خيمةً كان حيملها 
ت إقامته على البالد، فما مسع بأكرب منها قط، وملا طال: أربعون بغالً، وذكر يل حممد ابن مالك الشاعر أنه أبصر تلك اخليمة، قال
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ومل خيرج إىل ابن هود أحد، رجع ومعه ابن هود، ومل يكن مع ابن هود إال حنو من مئيت فارس، فأقام ابن هود بطليطلة ليذهب منها 
إىل حصونه اليت عوض ا وبئس للظاملني بدالً مث إن قرطبة اضطرب أمرها، واشتغل أمري املسلمني مبا دمهه من خروج التومرتية، 

فجاء املستنصر باهللا أمحد من مدينة غرليطش، وقصد قرطبة، وكان حمبباً إىل الناس بالصيت، فربز إليه ابن محدين زعيم قرطبة 
بعسكرها، فقصد عسكرها حنو ابن هود طائعني، ففر حينئذ ابن محدين إىل بليدة، ودخل ابن هود قرطبة بال كلفة وال ضربة وال 

وف بفرج الدليل، وكاتب نواب البالد، ففرحوا به ألصالته يف امللك، مث خرج فرج الدليل إىل حصن طعنة، فاستوزر أبا سعيد املعر
قد نافق وفارق، فخرج بنفسه، واسترتله من احلصن، فرتل غري مظهر خالفاً، وكان رجالً صاحلاً، فقتله : املدور، فقيل البن هود

 قتل أسد من أسد اهللا، فزحفوا إىل القصر، ففر ابن هود من قرطبة، صرباً، فساء ذاك أهل قرطبة، وثارت نفوسهم، وعظم عليهم
فقصدها ابن محدين، فأدخله أهله، وكثر اهليج، واشتد البالء باألندلس، وغلت مراجل الفتنة، وأما أبو حممد بن عياض، فكان على 

وبلنسية ليملكوه عليهم، فامتنع، مث بايع مملكة الردة، فخرج يف مخس مئة فارس، ليسعى يف إصالح أمر األمة، وقصده أهل مرسية 
أهل بلنسية عن اخلليفة عبد اهللا العباسي، مث اتفق ابن عياض وابن هود على أن اسم اخلالفة ألمري املؤمنني العباسي، وأن النظر يف 

  .اجليوش واألموال البن عياض رمحه اهللا، وأن السلطنة البن هود

كتاب اتفاق ونظام وائتالف جلمع كلمة اإلسالم يفرح به املؤمنون، انعقد بني األمري : هفكتبت بينهما عهداً هذا نص: قال اليسع
وأنا يل يف جزيرة : إىل أن قال... املستنصر باهللا أمحد، وبني ااهد املؤيد أيب حممد عبد اهللا بن عياض، وصل اهللا ما أبواب التوفيق

اعة العدل وتروم ؟ وقد توجه حنوكم كاتبنا ابن اليسع، وكل ما عقده ويف األندلس غرباء يف مادة الروم، فلم ال تعزم على إذ
  .أموركم اعتمده أمضيناه

  ...فلما وصلت املدينة، وقرأت الكتاب، فرحوا: قال

. أنا أحتفل للقاء القوم، فال خترج: فأغارت الروم على أحواز شاطبة، فبعثين عبد اهللا بن عياض إىل املستنصر يقول له: إىل أن قال

إمنا تريد أن تفسد ما بيين وبني الروم من وكيد الذمة، وإذا أنا خرجت، واجتمعت مبلوكهم، ردوا : فلما جئته ذه الرسالة، قال يل
حيسب هذا أن الروم تفي له، سيتبع رأيي حني ال ينفعه، فتضرعت إىل املستنصر، فأىب، : ما أخذوه، فأعلمت ابن عياض، فقال يل

لعدو، حىت وصلنا، فأمراين بكتابني عنهما إىل امللكني مونق وفراندة، وكتاب عن ابن عياض إىل صهره أيب حممد فخرجنا مجيعاً نؤم ا
إذا وصلهم كتايب، ردوا الغنائم، فلم يغن : يقرب صيدنا، واحلرب خدعة، فأىب، وقال: ليصل بعسكر بلنسية، فقال له ابن عياض

  .كتابه شيئاً

    

الروم، فكمنوا لنا ألفي فارس، وظهر لنا أربعة آالف، وحنن حنو األلفني، ووقع احلرب، فمات من أهل فالتقينا حنن و: إىل أن قال
بلنسية حنو سبع مئة، ومن الروم حنو األلف، وفر أهل مرسية عن ابن عياض، وفر ابن هود، فثبت ابن عياض يف حنو مئة فارس، 

، واستشهد األمري أبو حممد عبد اهللا بن مردنيش صهر ابن عياض، وانكسرت الروم، لكن خرج كمينهم، فانكسرنا بعد بأس شديد
وأمحد بن مردنيش، فشق حينئذ ابن عياض وسط الروم، وجاز ر شقر حىت وصل مدينة جنجالة، وتوصل الفل إليه، وفقدنا ابن 

  .الثني ومخس مئةهود، ودخلنا مرسية، واستبشر أهلها بسالمة امللك ااهد عبد اهللا بن عياض، وذلك سنة بضع وث



الذهيب-سري أعالم النبالء  3768  

  العثماني

العالمة املفيت، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن حيىي، العثماين املقدسي الشافعي األشعري، نزيل بغداد، من ذرية حممد بن عبد اهللا 
  .الديباج

  .مولده سنة اثنتني وستني وأربع مئة ببريوت

  .وأخذ عن الفقيه نصر

  .روى عنه ابن عساكر، واملبارك بن كامل

  .درس وأقرأ، ووعظ، وحج مراتو

  .وروى عن احلسني بن علي الطربي

  .مل أر يف زماين مثله، مجع العلم والعمل والزهد والورع واملروءة وحسن اخللق، وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً: قال ابن كامل

  .رأيته يعظ جبامع القصر، وكان غالياً يف مذهب األشعري: قال أبو الفرج بن اجلوزي

كان يفيت ويناظر ويذكر، وكانت جمالس تذكريه قليلة احلشو، على طريقة املتقدمني، مات يف سابع عشر صفر :  ابن عساكروقال
  .سنة سبع وعشرين ومخس مئة

 غالة املعتزلة، وغالة الشيعة، وغالة احلنابلة، وغالة األشاعرة، وغالة املرجئة، وغالة اجلهمية، وغالة الكرامية، قد ماجت م: قلت

الدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل اهللا العفو واملغفرة ألهل التوحيد، ونربأ إىل اهللا من اهلوى والبدع، وحنب السنة 
  .وأهلها، وحنب العامل على ما فيه من االتباع والصفات احلميدة، وال حنب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإمنا العربة بكثرة احملاسن

  الدهان

شيخ أبو احلسن عبد اجلبار بن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن حممد بن الدهان، النيسابوري البيع، شيخ سديد الطريقة، من بيت ثروة ال
  .ومروءة

  .مسع أبا بكر البيهقي فأكثر، وسعيد بن أيب سعيد العيار، ومجاعةً

  .وروى الكثري، فسمع منه السنن الكبري عبد الرحيم بن عبد الرمحن الشعري

أجاز يل يف سنة سبع وعشرين ومخس مئة، وهو شيخ ثقة، من أهل اخلري واألمانة، عنده تصانيف : وقال أبو سعيد السمعاين
  .البيهقي، ومسع أبا طاهر حممد بن علي احلافظ الزراد، وأبا يعلى بن الصابوين

  .وذكره أيضاً عبد الغافر، وأثىن عليه، ومل يذكرا له وفاةً

  .مل يدركه ابن عساكر

  ابن سعدويه

  .الثقة العامل، أبو سهل، حممد بن إبراهيم بن حممد بن سعدويه، األصبهاين األمني

  .صاحل خري صدوق مكثر
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  .مسع إبراهيم سبط حبرويه، وأبا الفضل بن بندار، واحلافظ حممد بن الفضل احلالوي

  .أكثر عنه أبو القاسم بن عساكر، وأبو موسى املديين، وحممد بن معمر، وآخرون

من مساعه مسند الروياين، والغرر والدرر له، مسعهما من ابن بندار، عن ابن فناكي، عنه، : وأجاز البن السمعاين أيب سعد، وقال
ومات يف ذي القعدة سنة ثالثني : قال. مسعه من احلالوي عنه، مولده يف سنة ست وأربعني وأربع مئة: وكتاب العلم البن مردويه

  .ومخس مئة

  بدر

  . النجم، بدر بن عبد اهللا، األرمين الشيحيالشيخ، أبو

  .مسعه مواله احملدث عبد احملسن الكثري من أيب جعفر بن املسلمة، وأيب بكر اخلطيب، وأيب الغنائم بن املأمون، وعدة

  .السمعاين، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وحممد بن هبة اهللا الوكيل: وعنه

  .ما بقي عندي إجازة! كم ذا : طلب منه أن جييز، فقال: ، يقالوكان عرياً من الفضيلة

  .مات يف رمضان سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، وعاش مثانني سنة

  .روى عنه املوفق عبد اللطيف حبلب. وابنه حممد بن بدر بقي إىل حدود السبعني، يروي عن أيب احلسن بن العالف

  ابن موهب

  .حممد بن سعيد بن موهب، اجلذامي األندلسي املريي احملدثأبو احلسن علي بن عبد اهللا بن 

أيب العباس العذري، وأيب إسحاق بن وردون، وأيب بكر ابن صاحب األحباس، وأجاز له أبو عمر بن عبد الرب، وأبو : روى عن
  .الوليد الباجي

    

معرفة بأصول الدين، حج، وأخذوا عنه، وأجاز كان من أهل املعرفة والعلم والذكاء والفهم، له تفسري مفيد، و: قال ابن بشكوال
  .لنا، مولده يف سنة إحدى وأربعني وأربع مئة، وتويف يف مجادى األوىل وله إحدى وتسعون سنةً عام اثنني وثالثني ومخس مئة

  .روى عنه مجاعة منهم عبد اهللا بن حممد األشريي: قلت

  األمين

  .دادي األمني، راوي اجلعديات عن ابن هزارمرد الصريفيينالشيخ أبو منصور علي بن علي بن عبيد اهللا، البغ

  .ومسع أيضاً من النعايل، وجعفر السراج

  .ولده أبو أمحد عبد الوهاب بن سكينة، وأبو سعد السمعاين، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وآخرون: روى عنه

  . متواضعاًوكان ناظر األيتام، ديناً خرياً، متعبداً صواماً، ثقةً

  .مات يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة يف عشر التسعني
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  صاحب دمشق

  .امللك شهاب الدين أبو القاسم حممود بن تاج امللوك بوري بن األتابك طغتكني

  .متلك بعد مقتل أخيه بإعانة أمه زمرد، وكان مقدم عسكره معني الدين أنر

 أيامه على استقامة، إىل أن وثب عليه مجاعة من خدمه، فقتلوه يف شوال سنة ثالث وثالثني كانت األمور جتري يف: قال ابن عساكر
  .ومخس مئة، وجاء أخوه من بعلبك، فتسلم دمشق بال منازعة

قتله البقش األرمين، ويوسف اخلادم الذي وثق به يف نومه، والفراش، فكانوا ثالثتهم يبيتون حول : قال أبو يعلى بن القالنسي
  .ه، فقتلوه وهو نائم، وخرجوا خفيةً، مث طلبوا، فهرب ألبقش، وصلب اآلخرانفراش

  أخوه جمال الدين محمد

  .وأخوه امللك مجال الدين أبو املظفر حممد

هو عمل على أخيه، مث متلك، فأساء السرية، فما متعه اهللا، فمات بعد حممود بعشرة أشهر، فأجلسوا يف امللك ولده أبق وهو : قيل
  .دفن بتربة جده طغتكني بظاهر دمشقمراهق، و

  ابن خفاجة

  .شاعر وقته، أبو إسحاق، إبراهيم بن أيب الفتح بن عبد اهللا بن خفاجة األندلسي

  : له ديوان مشهور، ومل يتعرض ملدح ملوك األندلس، وهو القائل

  والرعد يرقي والغمامة تنفث  تجنح للغروب عليلةً والشمس

  . مئة وله ثالث ومثانون سنةتويف سنة ثالث وثالثني ومخس

  الموسوي

  .الواعظ الكبري، أبو الربكات، مهدي بن حممد احلسيين املوسوي

  .ولد بأصبهان، ونشأ ببغداد

  .ومسع ابن طلحة النعايل، وابن البطر

منهم هذا كتبت عنه، وخسف جبرتة يف سنة أربع وثالثني ومخس مئة، فهلك فيها عامل ال حيصون من املسلمني، : قال السمعاين
  .الواعظ

  البديع

  .بديع الزمان، ومن يضرب به املثل يف عمل األسطرالب وآالت النجوم، أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسني البغدادي األسطراليب

  .كان الناس يتنافسون يف شراء عمله، فحصل أمواالً
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  .وله نظم جيد، وخالعة وجمون

  .ومساه درة التاج يف شعر ابن حجاجرتب ديوان ابن احلجاج على مئة وأربعني باباً، 

  .كان بارعاً يف الطب والفلسفة: وقيل

  .هو وحيد دهره، وفريد عصره يف علم اهليئة، مات بالفاجل سنة أربع وثالثني ومخس مئة: قال ابن النجار

  ابن بطريق

  .املسند املقرىء، أبو القاسم، حيىي بن بطريق، الطرسوسي، مث الدمشقي

ور، حافظ للقرآن، مسع أبا احلسني حممد بن مكي، وأبا بكر اخلطيب، تويف يف رمضان سنة أربع وثالثني مست: قال ابن عساكر
  .ومخس مئة

  .روى عنه ابن عساكر، وعبد اخلالق بن أسد، والقاسم بن احلافظ، وآخرون: قلت

  ابن عطاف

  .جلزري، مث املوصلياإلمام احملدث الصادق، أبو الفضل، حممد بن حممد بن حممد بن عطاف، اهلمداين ا

  .قدم بغداد، ومسع من مالك البانياسي، وطراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، فمن بعدهم

  .وعمل املعجم، والطب النبوي، وغري ذلك

  .وارحتل إىل الكوفة، وآمل، ومهذان

  .ولده سعيد، وابن عساكر، وأبو سعيد السمعاين: روى عنه

  .ئة وله سبعون سنةمات يف شوال سنة أربع وثالثني ومخس م

  عطاء بن أبي سعد

  .ابن عطاء، اإلمام احملدث الزاهد، أبو حممد الثعليب اهلروي الفقاعي الصويف، تلميذ شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري

  .مولده سنة أربع وأربعني وأربع مئة مبالني

  . ومن فاطمة بنت الدقاق بنيسابورمسع من شيخه، ومن أيب القاسم بن السربي، وأيب نصر الزينيب، وعدة ببغداد،

  .روى عنه بنوه الثالثة، وقد مسع أبو سعد السمعاين من الثالثة عن أبيهم، وروى عنه أبو القاسم بن عساكر، وحممود بن الفضل

    

ىل بلخ كان ممن يضرب به املثل يف إرادة شيخ اإلسالم واجلد يف خدمته، وله حكايات ومقامات يف خروج شيخه إ: قال السمعاين
  .يف احملنة، وجرى بينه وبني الوزير نظام امللك حماورة ومراددة، واحتمل له النظام

ومسعت أن عطاًء قدم للخشبة ليصلب، فنجاه اهللا حلسن نيته، فلما أطلق، عاد إىل التظلم، وما فتر، وخرج مع النظام ماشياً إىل : قال
كنت أعدو يف : شيخي يف احملنة، فال أستريح، قال يل ابنه حممد عنه قال: الروم، فما ركب، وكان خيوض األار مع اخليل، ويقول
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وقع أحدمها، فخشيت : ابن نعالك ؟ فقلت: موكب النظام، فوقع نعلي، فما التفت، ورميت األخرى، فأمسك النظام الدابة، وقال
 اهللا عليه وسلم ى أن ميشي الرجل يف ألن شيخي أخربنا أن النيب صلى: فلم رميت األخرى ؟ فقلت: قال. أن تسبقين إن وقفت

اركب بعض : وقال يل. أكتب إن شاء اهللا حىت يرجع شيخك إىل هراة: فأعجبه، وقال. نعل واحد، فما أردت أن أخالف السنة
  .اجلنائب، فأبيت، وعرض علي ماالً، فأبيت

ليس ذا وقت صالة، اشتغل مبا : قال. ل ركعتنيص: وقدم أيب بأصبهان ليصلب بعد أن حبسوه مدةً، فقال له اجلالد: قال يل ابنه
إذا علقت الشعري على الدابة يف أسفل العقبة، ال توصلك يف احلال إىل أعالها، الصالة نافعة يف : أمرت به، فإين مسعت شيخي يقول

فلما أطلق، رجع إىل فوصل مسرع من السلطان ومعه اخلامت بتسرحيه، كانت اخلاتون معنيةً يف حقه، . الرخاء ال يف حالة البأس
  .التظلم والتشنيع

أمر بعض األمراء أن يضرب عطاء الفقاعي يف حمنة الشهيد عبد اهلادي بن شيخ : مسعت عبد اخلالق بن زياد يقول: قال السمعاين
ل خذوا باألق: اإلسالم مئةً، فبطح على وجهه، فكان يضرب إىل أن ضرب ستني، فشكوا كم ضرب مخسني أو ستني ؟ فقال عطاء

ى رسول اهللا صلى : احتياطاً، وحبس مع نساء، وكان يف املوضع أترسة، فقام جبهد من الضرب، وأقام األترسة بينه وبينهن، وقال
  .اهللا عليه وسلم عن اخللوة باألجنبية

  .تويف أيب تقديراً سنة مخس وثالثني ومخس مئة: قال حممد بن عطاء

  الزوزني

  .د بن حممد بن علي بن حممود بن ماخرة الزوزين، مث البغدادي، من مشاهري الصوفةالشيخ املسند الكبري، أبو سعد أمح

  .ولد سنة تسع وأربعني وأربع مئة

  .مسع القاضي أبا يعلى، وأبا جعفر بن املسلمة، وأبا احلسني بن الغريق، وابن هزارمرد، وأبا علي بن وشاح، وأبا بكر اخلطيب

 اخلالق بن أسد، وابن اجلوزي، وابن طربزد، وأبو أمحد بن سكينة، وأبو حامد بن ابن عساكر، والسمعاين، وعبد: حدث عنه
  .النخاس، ويوسف بن كامل، وآخرون

  .وكان مسرفاً على نفسه، لعاباً، حفظةً للنظم والنادرة

  .كان منهمكاً يف الشرب، ساحمه اهللا: قال السمعاين

  .ينسبونه إىل التسمح يف دينه: وقال ابن اجلوزي

ما فعل : كان أبو سعد الزوزين متسمحاً، فرأيته يف النوم، فقلت: قرأت عليه الكثري، وحدثين ابن ناصر احلافظ قال: سمعاينقال ال
  .لو حدثنيه غريي ما صدقته: قال ابن ناصر. يف اجلنة: فأين أنت ؟ قال: قلت. غفر يل: اهللا بك ؟ قال

  .ئةمات يف شعبان سنة ست وثالثني ومخس م: قال ابن اجلوزي

وفيها مات شيخ احلنفية العالمة أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز بن مازة البخاري احلنفي، وحمدث بغداد أبو 
القاسم إمساعيل بن أمحد بن السمرقندي، وزاهد األندلس أبو العباس أمحد بن حممد بن موسى ابن العريف الصنهاجي الصويف 

سحاق إبراهيم بن أمحد املروروذي، واحلسني بن أمحد بن فطيمة البيهقي، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري، املقرىء، وفقيه مرو أبو إ
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والزاهد أبو احلكم بن برجان اإلشبيلي، وشرف اإلسالم أبو القاسم عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج احلنبلي، والعالمة أبو عبد اهللا 
بو عبد اهللا حممد بن سليمان البوين األندلسي، وأبو الكرم نصر اهللا بن حممد بن حممد بن حممد بن علي املازري املالكي، والعالمة أ

  .اجللخت الواسطي، وهبة اهللا بن أمحد بن طاووس إمام جامع دمشق، وأبو حممد حيىي بن علي بن الطراح

  ابن الجلخت

  .مد بن خملد بن أمحد بن خلف، األزدي الواسطيالشيخ العامل الصاحل الثقة، مسند واسط، أبو الكرم نصر اهللا بن حممد بن حم

  .مسع أباه، وأبا متام علي بن حممد العبدي القاضي، وسعيد بن كثري الشاهد، وعلي بن حممد احلوزي

    

 السمعاين، وأبو علي حيىي بن الربيع، وعلي بن علي بن نغوبا، وحسني بن عبد العزيز، وأبو الفتح املندائي، وعلي بن عبد اهللا: وعنه

  .بن فضل اهللا، هو آخر من روى عنه، كما أنه آخر من روى عن أيب متام

  .احندرت إليه، وهو شيخ صاحل ثقة، من بيت احلديث: قال السمعاين

  .ثقة صاحل: وقال مخيس احلوزي

  .تويف يف ذي احلجة سنة ست وثالثني ومخس مئة: قلت

  ابن البدن

  .اخلالق بن عبد الصمد بن علي بن البدن البغدادي الصفارالشيخ الثقة املقرىء الصاحل، أبو املعايل، عبد 

  .مسع أبا احلسني بن املهتدي باهللا، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا جعفر بن املسلمة، والصريفيين، وعدة

  .ابن عساكر، وأبو أمحد بن سكينة، وأبو شجاع بن املقرون، وسليمان املوصلي، وأخوه علي بن حممد: وعنه

شيخ ثقة، قيم بكتاب اهللا، كثري البكاء، حسن اإلصغاء، مواظب على اجلماعة، ذهبت أصوله، ومساعه كثري يف : قال السمعاين
  .أصول الناس، قرأت عليه الكثري، ولد سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة

  .ولد سنة ست ومخسني، وتويف يف سلخ مجادى األوىل سنة مثان وثالثني ومخس مئة: وقال ابن شافع

  مةابن فطي

الشيخ اإلمام الفقيه، املسند القاضي، أبو عبد اهللا، احلسني بن أمحد بن علي بن حسن بن فطيمة، اخلسروجردي الشافعي، قاضي 
  .بيهق

  .ولد سنة بضع وأربعني وأربع مئة

ور حممد بن ومسع كتاب السنن واآلثار من البيهقي، ومسع من أيب سعيد حممد بن علي اخلشاب، وأيب القاسم القشريي، وأيب منص
  .أمحد السوري، وأيب بكر أمحد بن منصور املغريب، وحممد بن القاسم الصفار، وعدة

  .ابن عساكر، والسمعاين، وطائفة: حدث عنه
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كثري السماع، حسن السرية، مليح االسة، ما رأيت أخف روحاً منه مع السخاء والبذل، مسعت منه الكثري، وكتب : قال السمعاين
لعجب أنه قطعت أصابعه بكرمان من علة، فكان يأخذ القلم، ويترك الورق حتت رجله، وميسك القلم بكفيه، يل أجزاء، ومن ا

فيكتب خطاً مليحاً سريعاً، يكتب يف اليوم مخس طاقات خطاً واسعاً، تفقه مبرو على جدي أيب املظفر، وحج، خرجت حنو 
لني، فدخلنا داره، وسلمنا على أصحابه، فما التفتوا علينا، مث أصبهان، فتركت القافلة، ومضيت إىل خسروجرد مع رفيق يل راج

لعلكم مسعتم : فقال. لنقرأ عليك جزأين من معرفة اآلثار للبيهقي: مل جئتم ؟ قلنا: خرج الشيخ، فاستقبلناه، فأقبل علينا، وقال
تكونون عندي الليلة، فإن يل : بد اجلبار، فقالبلى، وكان اجلزءان فوتاً لع: الكتاب من الشيخ عبد اجلبار، وفاتكم هذا القدر ؟ قلنا

مهماً، أريد أن أخرج إىل ستروار، فإن ابين كتب إيل أن ابن أستاذي جائي يف هذه القافلة، فأريد أن أسلم عليه، وأسأله أن يقيم 
جلي، مث أخرج الكتب هو بني يديك، فقام ونزل وبكى، وكاد أن يقبل ر: تعرفه؟ قلت: عندي أياماً، ومساين، فتبسمت، فقال يل

  .واألجزاء، ووهبين بعض أصوله، فكنت عنده ثالثة أيام

  .تويف خبسروجرد يف ثالث عشر رمضان سنة ست وثالثني ومخس مئة

  اليوسفي

اور الشيخ العامل الدين اخلري، املسند، أبو القاسم، عبد اهللا بن أمحد ابن عبد القادر بن حممد بن يوسف، اليوسفي احلريب النجار، ا
  .مبكة زماناً

  .ولد يف أول سنة اثنتني ومخسني

  .ومسع أبا جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وابن املهتدي باهللا، والصريفيين

  .السلفي، والسمعاين، وابن عساكر، وعبد ايب بن زهري، وحماسن بن أيب بكر، وضياء بن جندل، والتاج الكندي، وخلق: وعنه

ين خري صاحل، من بيت احلديث، جرى أمره على سداد واستقامة، مات باحلربية يف رجب سنة ثالث وثالثني د: قال السمعاين
  .ومخس مئة

  .آخر من روى عنه أبو علي عبد اهللا بن أيب بكر بن طليب: قال ابن النجار

  القاضي الزكي

ز بن علي بن احلسني، القرشي الدمشقي الشافعي، الشيخ اإلمام الفقيه الكبري، القاضي أبو املفضل، حيىي بن علي ابن عبد العزي
  .ويعرف يف وقته بابن الصائغ

  .إنه ولد سنة ثالث وأربعني وأربع مئة: قال يل: قال سبطه حافظ الشام أبو القاسم

أيب العالء، مسع عبد العزيز بن أمحد الكتاين، واحلسن بن علي بن الربي، وحيدرة بن علي، وعبد الرزاق بن الفضيل، وأبا القاسم بن 
  .وارحتل إىل بغداد، فسمع ا، وتفقه على أيب بكر الشاشي، وبدمشق على القاضي املروزي، والفقيه نصر

    

وكان عاملاً بالعربية، ناب يف القضاء عن أيب عبد اهللا البالساغوين، مث عن أيب سعد حممد بن نصر اهلروي، مث قتل اهلروي، وحج 
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  ...عايل هو احلاكمجدي، فكان ولده القاضي أبو امل

وكان ثقةً، حلو احملاضرة، فصيحاً، أخربنا جدي، أخربنا عبد الرزاق بقراءة أيب الفرج احلنبلي يف سنة مخس ومخسني : إىل أن قال
  .وأربع مئة، فذكر حديثاً

عشرين من ربيع األول وروى عنه نافلته أبو القاسم بن احلافظ، وعبد اخلالق بن أسد، ودفن عند مسجد القدم يف اخلامس وال: قلت
  .سنة أربع وثالثني ومخس مئة

  الفضيلي

  .الشيخ اجلليل، مسند هراة، أبو الفضل حممد بن إمساعيل بن الفضيل بن حممد بن الفضيل، األنصاري الفضيلي اهلروي املزكي

  .مسع حملم بن إمساعيل الضيب، وأبا عمر عبد الواحد بن أمحد املليحي، وسعيد بن أيب سعيد العيار

  .السمعاين، وابن عساكر، وأبو روح عبد املعز، ومجاعته: حدث عنه

  .أملى مدةً جبامع هراة، وأجاز يل، وورد مرو وأنا بالعراق: قال السمعاين يف حتبريه

  .فمات غريباً مبرو يف صفر سنة أربع وثالثني ومخس مئة: قلت

  .ربري، عنهومن مروياته صحيح البخاري مسعه من املليحي، عن النعيمي، عن الف

وفيا مات أمحد بن منصور بن املؤمل الغزال، وإبراهيم بن طاهر اخلشوعي والد بركات، وشاعر األندلس جعفر بن حممد بن شرف 
الوزير، والقاضي أبو املظفر شبيب بن احلسني الربوجردي، وفاطمة بنت أيب حكيم اخلربي، وأبو نصر حممد بن حممود السرخسي 

  .م حيىي بن بطريق بدمشق، والقاضي حيىي بن علي بن عبد العزيز القرشيالسره مرد، وأبو القاس

  يوسف بن أيوب

  .ابن يوسف بن حسني بن وهرة، اإلمام العامل الفقيه القدوة العارف التقي، شيخ اإلسالم، أبو يعقوب اهلمذاين الصويف، شيخ مرو

  .ولد يف حدود سنة أربعني وأربع مئة

 من أيب جعفر بن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وابن املهتدي باهللا، وأيب بكر اخلطيب، وابن وقدم بغداد شاباً أمرد، ومسع
هزارمرد، وابن النقور، وعدة، ومسع بأصبهان من محد بن ولكيز، وطائفة، وببخارى من أيب اخلطاب حممد بن إبراهيم الطربي، 

  .وبسمرقند من أمحد بن حممد بن الفضل الفارسي

، وعين باحلديث، وأكثر الترحال، لكن تفرقت أجزاؤه بني الكتب، فما كان يتفرغ إلخراجها، كان مشغوالً بالعبادة، وكتب الكثري
  .من أولياء اهللا

هو اإلمام الورع التقي الناسك، العامل بعلمه، والقائم حبقه، صاحب األحوال واملقامات، انتهت إليه تربية : قال أبو سعد السمعاين
قني، واجتمع يف رباطه مجاعة من املنقطعني إىل اهللا ما ال يتصور أن يكون يف غريه من الربط مثلهم، وكان عمره على املريدين الصاد

طريقة مرضية، وسداد واستقامة، سار من قريته إىل بغداد، وقصد الشيخ أبا إسحاق، فتفقه عليه، والزمه مدة، حىت برع، وفاق 
و إسحاق يقدمه على عدة مع صغر سنه، لعلمه حبسن سريته وزهده، مث ترك كل ما كان أقرانه، خصوصاً يف علم النظر، وكان أب
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فيه من املناظرة، واشتغل بالعبادة ودعوة اخللق وإرشاد األصحاب، أخرج لنا أكثر من عشرين جزءاً مسعناها، وقد قدم بغداد يف سنة 
سكن مرو، مث سار إىل هراة، وأقام ا مدةً، مث رجع إىل ست ومخس مئة، وظهر له قبول تام، ووعظ، وازدمحوا عليه، مث رجع، و

حضرت جملس يوسف يف : مرو، مث سار إىل هراة ثانياً، فتويف يف الطريق بقرب بغشور، مسعت صايف بن عبد اهللا الصويف يقول
ر، ولعلك متوت على غري اجلس، إين أجد من كالمك رائحة الكف: النظامية، فقام ابن السقا، فآذى الشيخ، وسأله عن مسألة، فقال

فاتفق أن ابن السقاء ذهب يف صحبة رسول طاغية الروم، وتنصر بقسطنطينية، ومسعت من أثق به أن ابين أيب بكر الشاشي . اإلسالم
اقعدا ال متعتما بشبابكما، فسمعت مجاعةً أما : فقال. إن كنت تنتحل مذهب األشعري وإال فانزل: قاما يف جملس وعظه، وقاال له

ومسعت السيد إمساعيل بن عوض العلوي، مسعت يوسف بن أيوب يقول للفصيح وكان من أصحابه، فخرج . ماتا قبل أن يتكهال
ما قدم علينا : وقال جدي أبو املظفر السمعاين. فكان كما جرى على لسانه. هذا الرجل يقتل، وسترون ذلك: عليه، ورماه بأشياء 

  ...كلم معه يف مسألة البيع الفاسد، فجرى بينهما سبعة عشر جملساً يف املسألةمن العراق مثل يوسف اهلمذاين، وقد ت

    

خلوت نوباً عدةً، كل نوبة أكثر من مخس سنني وأقل، وما كان خيرج حب : مسعت يوسف اإلمام يقول: إىل أن قال أبو سعد
مجيع ذلك من قليب، كانت املناظرة تقطع علي املناظرة واخلالف من قليب، إىل أن وصلت إىل فالن السمناين، فلما رأيته، خرج 

  .الطريق

  .يوسف: رأيت يف سياحيت أعجمياً مبرو يعظ، ويدعو إىل اهللا، يقال له: هل رأيت ولياً هللا ؟ قال: سئل أبو احلسني املقدسي

 على ال تدخل: أوصيك: وملا عزمت على الرحلة، دخلت على شيخنا يوسف مودعاً، فصوب عزمي، وقال: قال أبو سعد
  .السالطني، وأبصر ما تأكل ال يكون حراماً

  .وروى عنه أبو القاسم بن عساكر، وأبو روح عبد املعز، ومجاعة: قلت

  .مات يف ربيع األول سنة مخس وثالثني ومخس مئة وله بضع وتسعون سنة رمحه اهللا

كان ابن السقاء مقرئاً جموداً، حدثين من رآه : قولمسعت عبد الوهاب بن أمحد املقرىء ي: وأما ابن السقاء املذكور، فقال ابن النجار
ربما يود الَِّذين كَفَروا لَو : "ما أذكر منه إال آيةً واحدة: هل القرآن باق على حفظك ؟ قال: بالقسطنطينية مريضاً على دكة، فسألته

نِلِميسوا ماحلجر والباقي نسيته" كَان.  

  القزاز

و منصور، عبد الرمحن بن احملدث أيب غالب حممد بن عبد الواحد بن حسن بن منازل بن زريق، الشيباين الشيخ اجلليل الثقة، أب
  .البغدادي احلرميي القزاز

  .راوي تاريخ اخلطيب عنه سوى اجلزء السادس بعد الثالثني، غاب لوفاة أمه

  . احلسني بن املهتدي باهللا، وطائفةومسع أبا جعفر بن املسلمة، وأبا علي بن وشاح، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا

  .وله مشيخة

ابن عساكر، والسمعاين، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وأمحد بن بذال، وأمحد بن احلسن العاقويل، وأمحد بن : حدث عنه
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  .ة املؤيد الطوسيوباإلجاز. احلسن الدبيقي، وعمر بن طربزد، وأبو اليمن الكندي، وعدة، وابنه أبو السعادات نصر اهللا القزاز

  .وكان شيخاً صاحلاً متودداً، سليم القلب، حسن األخالق، صبوراً، مشتغالً مبا يعنيه

  .ولد يف سنة ثالث ومخسني وأربع مئة ظناً

وتويف يف رابع عشر شوال سنة مخس وثالثني ومخس مئة، وصلى عليه أخوه أبو الفتح، مسع الكثري، ورواه، وكان صحيح السماع، 
  . السمعاين وغريهأثىن عليه

ومات معه القاضي أبو بكر، وأبو علي أمحد بن سعد العجلي البديع، واحلافظ إمساعيل التيمي، وجعفر بن حممد بن مكي القيسي 
اللغوي، واحملدث رزين العبدري، وعبد اجلبار بن أمحد بن توبة، وعبد الوهاب الشاذياخي، وعطاء بن أيب سعد خادم شيخ اإلسالم 

  .اين الزاهديوسف اهلمذ

  الخواري

  .الشيخ اإلمام املفيت املعمر الثقة، إمام جامع نيسابور املنيعي، أبو حممد عبد اجلبار بن حممد بن أمحد، اخلواري البيهقي

  .ولد سنة مخس وأربعني وأربع مئة

اسم عبد الرمحن بن أمحد أخي ومسع من أيب بكر البيهقي فأكثر، ومن أيب احلسن الواحدي املفسر، وأيب القاسم القشريي، وأيب الق
  .الواحدي

السمعاين، وابن عساكر، وأبو احلسن املرادي، وأبو اخلري أمحد بن إمساعيل الطالقاين، وحممد بن فضل اهللا الساالري، : حدث عنه
زينب الشعرية، وأبو سعد الصفار، ومنصور بن عبد املنعم الفراوي، واحلافظ أمحد بن حممد الشوكاين، واملؤيد بن حممد الطوسي، و

  .وآخرون

  .وكان متواضعاً خرياً، بصرياً مبذهب الشافعي

فمن مجلة ما مسعت منه بنيسابور كتاب معرفة السنن واآلثار للبيهقي، ورأيت يف جزأين منه مساعه ملحقاً، وذكر ابن : قال السمعاين
  .حبيب احلافظ أنه طالع أصل البيهقي، فلم جيد مساع عبد اجلبار جلزأين

وأكثر مساع عبد اجلبار بقراءة ابن حممد يف سنة : قال. فقرأما على القاضي ابن فطيمة، وكان مسع الكتاب كله: لسمعاينقال ا
  .ثالث ومخسني، مث ذكر شيخنا عبد اجلبار أنه وجد مساعه باجلزأين يف نسخة األصل بنيسابور

  .تويف يف شعبان سنة ست وثالثني ومخس مئة

  ابن برجان

 العارف القدوة، أبو احلكم، عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن، اللخمي املغريب اإلفريقي، الشيخ اإلمام
  .مث األندلسي اإلشبيلي، شيخ الصوفية

  .مسع صحيح البخاري من أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن منظور صاحب أيب ذر اهلروي، وحدث به

  .ي، وأبو حممد عبد احلق األزدي، وأبو عبد اهللا بن خليل القيسي، وآخرونأبو القاسم القنطر: روى عنه
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كان من أهل املعرفة بالقراءات واحلديث، والتحقيق بعلم الكالم والتصوف، مع الزهد واالجتهاد يف : قال أبو عبد اهللا بن األبار
اء اهللا احلسىن، وقد روامها عنه القنطري، تويف مغرباً عن العبادة، وله تصانيف مفيدة، منها تفسري القرآن مل يكمله، وكتاب شرح أمس

  .وطنه مبراكش يف سنة ست وثالثني ومخس مئة، وقربه بإزاء قرب الزاهد الكبري أيب العباس بن العريف

  .أخذ هذان، وغربا، واعتقال، توهم ابن تاشفني أن يثورا عليه كما فعل ابن تومرت: قلت

  اللفتواني

  .يد، أبو بكر، حممد بن أيب نصر شجاع بن أمحد بن علي، اللفتواين األصبهايناإلمام احملدث املف

مسع عبد الوهاب بن مندة، وسهل بن عبد اهللا الغازي، وسليمان بن إبراهيم الثقفي، وأبا منصور بن شكرويه، وحمموداً الكوسج، 
  .ن حممد الزينيب، وابن البطروأبا اخلري بن ررا، والثقفي، وعدة، وببغداد من رزق اهللا التميمي، وطراد ب

  .وكتب ما ال يوصف، ومسع الكثري

  .أبو موسى املديين، وابن عساكر، وأبو سعد السمعاين، وابنه عبيد اهللا بن حممد، وآخرون: حدث عنه

  .وكان شيخاً صاحلاً، ثقةً عابداً، فقرياً قانعاً

  .مولده سنة سبع وستني وأربع مئة

  . أكثر كتباً وتصنيفاً منه، استغرق عمره يف طلب احلديث وكتبته وتصنيفه ونشرهمل أر يف شيوخي: وقال أبو موسى

كان شيخاً صاحلاً، كثري الصالة، حسن الطريقة خشنها، مسعت منه الكثري، وما دخلت عليه إال وهو مشتغل خبري، : وقال السمعاين
ديث وطرقه، كتب عمن أقبل وأدبر، وخطه ال ميكن يصلي، أو ينسخ، أو يتلو، وكان يقرأ قراءةً غري مفهومة، وهو عارف باحل

  .يكفي من السماع مشه: قراءته لكل أحد، فكان يقول

  .هذا القول غري مسلم: قلت

  .مات يف احلادي والعشرين من مجادى األوىل سنة ثالث وثالثني ومخس مئة

  .وكان والده من مشيخة السلفي

  ابن السالل

  .ن حممد بن أمحد بن أمحد ابن السالل الكرخي الوراق احلبار، له حانوت عند باب النويباإلمام الفاضل، أبو عبد اهللا، حممد ب

مسع أبا جعفر بن املسلمة، وأبا الغنائم بن املأمون، وجابر بن ياسني، ومن أيب علي حممد بن وشاح، وأيب احلسن بن البيضاوي، وأيب 
  .بكر بن سياوش الكازروين، وتفرد يف وقته عن هؤالء الثالثة

  .447مولده يف سنة 

  .كان يف خلقه زعارة، وكنا نسمع عليه جبهد، وهو يتهم، معروف بالتشيع: قال السمعاين

كنت أمضي إىل اجلمعة وقد قارب الوقت، فأرى ابن السالل يف دكانه فارغ القلب ليس على خاطره : قال احلافظ ابن ناصر
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  .الصالة

مان املوصلي، وأبو الفرج بن اجلوزي، والنفيس بن وهبان، وباإلجازة أبو حدث عنه السمعاين، وعمر بن طربزد، وسلي: قلت
  .منصور بن عفيجة، وأبو القاسم بن صصرى

  .وعاش أربعاً وتسعني سنة، تويف يف مجادى األوىل سنة إحدى وأربعني ومخس مئة

أيب سعد شيخ الشيوخ، وأبو جعفر حنبل وفيها مات أمحد بن حممد بن حممد بن اإلخوة الوكيل ببغداد، وأبو الربكات إمساعيل بن 
بن علي البخاري، واألتابك زنكي بن أقسنقر، واحملدث سعد اخلري بن حممد البلنسي، وظاهر بن أمحد املسامريي، وأبو حممد سبط 

فتح حممد بن اخلياط، وأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية احملاريب صاحب التفسري، وأبو احلسن حممد بن طراد الزينيب، وأبو ال
  .حممد بن عبد الرمحن اخلشاب مسع القشريي، ووجيه بن طاهر الشحامي، واملقرىء حيىي بن اخللوف الغرناطي

  ابن الطراح

  .الشيخ العامل الصاحل املسند، أبو حممد، حيىي بن علي بن حممد ابن علي بن الطراح البغدادي املدير

  .ولد سنة بضع ومخسني وأربع مئة

 بن املأمون، وأبا احلسني بن املهتدي باهللا، وأبا بكر اخلطيب، وأبا احلسني بن النقور، وحممد بن أمحد بن املهتدي ومسع عبد الصمد
  .باهللا، ومجاعةً

ابن عساكر، وابن السمعاين، وابن اجلوزي، وابن طربزد، وابن األخضر، والكندي، وعبد الكرمي بن مبارك البلدي، وسليمان : وعنه
  . وحيىي بن ياقوت، وحفيدته ست الكتبة بنت علي، وآخرونبن حممد املوصلي،

كتبت عنه الكثري، وكان صاحلاً ساكناً، مشتغالً مبا يعنيه، كثري الرغبة يف اخلري ويف زيارة القبور، مسعه أبوه، وحصل : قال السمعاين
  .له األجزاء، وكان مدير قاضي القضاة أيب القاسم الزينيب

  .ة ست وثالثني ومخس مئة وقد ناطح الثماننيتويف يف رابع عشر رمضان سن

    

وفيها مات أبو سعد أمحد بن حممد الزوزين، وأبو القاسم إمساعيل ابن السمرقندي، وأبو العباس بن العريف الزاهد بالغرب، وأبو 
والعالمة عمر بن عبد العزيز عبد اهللا بن فطيمة البهيقي، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري، والزاهد أبو احلكم عبد السالم بن برجان، 

بن مازة احلنفي، وشرف اإلسالم عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج احلنبلي، وأبو عبد اهللا حممد بن علي املازري، وأبو الكرم نصر 
 بن اهللا بن حممد بن اجللخت الواسطي، واإلمام هبة اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن طاووس املقرىء، وأبو منصور حممود بن أمحد

  .ماشاذة الواعظ

  أبو البدر الكرخي

الشيخ الفقيه العامل املسند، أبو البدر، إبراهيم بن حممد بن منصور ابن عمر، البغدادي الكرخي، املنفرد بسماع أمايل ابن مسعون عن 
  .خدجية الشاهجانية
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  .يب احلسني بن النقورومسع أيضاً من أيب الغنائم بن املأمون، وأيب بكر اخلطيب، وأيب حممد بن هزارمرد، وأ

  .وله مشيخة مروية

  .صحب الشيخ أبا إسحاق للتفقه

  .قاله أبو سعد. وولد يف حدود سنة مخسني وأربع مئة

وكان يسكن يف دار الشيخ أيب حامد اإلسفراييين، وهو شيخ صاحل معمر ثقة، عجز عن املشي، مات : وأصله من كرخ جدان: قال
  . سنة تسع وثالثني ومخس مئةيف التاسع والعشرين من ربيع األول

حدث عنه ابن عساكر، والسمعاين، وأبو أمحد بن سكينة، وابن طربزد، وعبد اهللا بن عثمان سبط ابن هدية، وعبد العزيز بن : قلت
ة من منينا، وعبد امللك بن املبارك القاضي، وإمساعيل بن هبة اهللا، واحلسن ابن مسلم الفارسي الزاهد، وترك بن حممد العطار خامت

  .روى عنه

  التيمي

اإلمام العالمة احلافظ، شيخ اإلسالم، أبو القاسم، إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي بن أمحد بن طاهر القرشي التيمي، مث 
  .الطلحي األصبهاين امللقب بقوام السنة، مصنف كتاب الترغيب والترهيب

  .مولده يف سنة سبع ومخسني وأربع مئة

هاب بن أيب عبد اهللا بن مندة، وعائشة بنت احلسن، وإبراهيم بن حممد الطيان، وأبا اخلري حممد بن أمحد بن مسع أبا عمرو عبد الو
ررا، والقاضي أبا منصور بن شكرويه، وأبا عيسى عبد الرمحن بن حممد بن زياد، وسليمان بن إبراهيم احلافظ، وحممد بن أمحد بن 

، والرئيس أبا عبد اهللا الثقفي، وطبقتهم بأصبهان، وأبا نصر حممد بن حممد الزينيب، علي السمسار، وأمحد بن عبد الرمحن الذكواين
وعاصم بن احلسن، وخلقاً ببغداد، وأبا بكر بن خلف الشريازي، وأبا نصر حممد بن سهل السراج، وعبد الرمحن بن أمحد 

  .ن مندة يف سنة سبع وستني وهو ابن عشر سننيالواحدي، وأقرام بنيسابور، وأقدم مساعه من حممد بن عمر الطهراين صاحب اب

ومسع مبكة، وجاور سنةً، وأملى وصنف، وجرح وعدل، وكان من أئمة العربية أيضاً، ويف تواليفه األشياء املوضوعة كغريه من 
  .احلفاظ

موسى املديين، وأبو سعد أبو سعد السمعاين، وأبو العالء اهلمذاين، وأبو طاهر السلفي، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو : حدث عنه
الصائغ، وحيىي بن حممود الثقفي وهو سبطه، وعبد اهللا بن حممد بن محد اخلباز، وأبو الفضائل حممود بن أمحد العبدكوي، وأبو جنيح 

  .فضل اهللا بن عثمان، واملؤيد بن اإلخوة، وأبو اد زاهر بن أمحد الثقفي، وخلق سواهم

م إمساعيل احلافظ إمام أئمة وقته، وأستاذ علماء عصره، وقدوة أهل السنة يف زمانه، حدثنا عنه أبو القاس: قال أبو موسى املديين
مجاعة يف حال حياته، أصمت يف صفر سنة أربع وثالثني ومخس مئة، مث فلج بعد مدة، ومات يوم النحر سنة مخس وثالثني، 

مد صاحلاً ورعاً، مسع من سعيد العيار، وقرأ القرآن على أيب واجتمع يف جنازته مجع مل أر مثلهم كثرةً، وكان أبوه أبو جعفر حم
ووالدته كانت من ذرية طلحة بن عبيد اهللا التيمي أحد : إىل أن قال... املظفر بن شبيب، وتويف يف سنة إحدى وتسعني وأربع مئة

  .العشرة رضي اهللا عنهم
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  .وقد مسع من أيب القاسم بن عليك يف سنة إحدى وستنيمسعت من عائشة وأنا ابن أربع سنني، : قال إمساعيل: قال أبو موسى

وال أعلم أحداً عاب عليه قوالً وال فعالً، وال عانده أحد إال ونصره اهللا، وكان نزه النفس عن املطامع، ال يدخل : قال أبو موسى
 أعطاه الرجل الدنيا بأسرها مل على السالطني، وال على من اتصل م، قد أخلى داراً من ملكه ألهل العلم مع خفة ذات يده، ولو

  .يرتفع عنده، أملى ثالثة آالف ومخس مئة جملس، وكان ميلي على البديهة

    

  .كان أبو القاسم حسن االعتقاد، مجيل الطريقة، قليل الكالم، ليس يف وقته مثله: وقال احلافظ حيىي بن مندة

  . بغداد بعد اإلمام أمحد أفضل وال أحفظ من إمساعيلما رحل إىل: مسعت أئمة بغداد يقولون: وقال عبد اجلليل كوتاه

  .هذا قول من ال يعلم: قلت

ال أعلم أحداً يف ديار اإلسالم يصلح لتأويل احلديث إال إمساعيل : وقال أبو موسى املديين يف ذكر من هو على رأس املئة اخلامسة
  .احلافظ

  .ا اشتهر قبل موته بعشرين عاماًوهذا تكلف، فإنه على رأس املئة اخلامسة ما اشتهر، إمن: قلت

  .ما رأيت يف عمري من حيفظ حفظي: وروي عن إمساعيل احلافظ أنه قال

وقرأ بروايات على مجاعة من القراء، وأما التفسري واملعاين واإلعراب، فقد صنف فيه كتباً بالعربية وبالفارسية، وأما : قال أبو موسى
  .رساتيقعلم الفقه فقد شهرت فتاويه يف البلد وال

  .فذكر حديثاً... حدثنا اإلمام الكبري، بديع وقته، وقريع دهره، أبو القاسم إمساعيل بن حممد: قال أبو املناقب حممد بن محزة العلوي

مسعت من حيكي عنه يف اليوم الذي قدم بولده ميتاً، وجلس للتعزية، أنه : وبلغنا عن أيب القاسم تعبد وأوراد وجد، فقال أبو موسى
 الوضوء يف ذلك اليوم مرات حنو الثالثني، كل ذلك يصلي ركعتني، ومسعت بعض أصحابه أنه كان ميلي شرح صحيح مسلم جدد

عند قرب ولده أيب عبد اهللا، ويوم متامه عمل مأدبةً وحالوةً كثرية، وكان ابنه ولد يف سنة مخس مئة، ونشأ، وصار إماماً يف اللغة 
 أحد يف الفصاحة والبيان والذكاء، وكان أبوه يفضله على نفسه يف اللغة وجريان اللسان، أملى والعلوم، حىت ما كان يتقدمه كبري

مجلةً من شرح الصحيحني، وله تصانيف كثرية مع صغر سنه، مات مذان سنة ست وعشرين، وفقده أبوه، ومسعت أمحد ابن 
أطال اهللا عمرك، فإنك تعيش طويالً، وال ترى : فقالكنا مع الشيخ أيب القاسم، فالتفت إىل أيب مسعود احلافظ، : حسن يقول

  ...فهذا من كراماته. مثلك

وله التفسري يف ثالثني جملداً، مساه اجلامع، وله تفسري آخر يف أربع جملدات، وله املوضح يف التفسري يف : إىل أن قال احلافظ أبو موسى
لسنة جملد، وكتاب سري السلف جملد ضخم، وكتاب دالئل النبوة ثالث جملدات، وكتاب املعتمد يف التفسري عشر جملدات، وكتاب ا

  .جملد، وكتاب املغازي جملد، وأشياء كثرية

حدثنا أبو جعفر حممد بن احلسن ابن أخي إمساعيل احلافظ، حدثين أمحد األسواري الذي توىل غسل : وقال حممد بن نصار احلافظ
أحياة : فجبذها إمساعيل بيده، وغطى فرجه، فقال الغاسل: ألجل الغسل، قالعمي وكان ثقةً أنه أراد أن ينحي عن سوأته اخلرقة 

أبو القاسم هو أستاذي يف احلديث، وعنه أخذت هذا القدر، وهو إمام يف التفسري واحلديث : قال أبو سعد السمعاين! بعد موت؟
حلال، وهب أكثر أصوله يف آخر عمره، وأملى واللغة واألدب، عارف باملتون واألسانيد، كنت إذا سألته عن املشكالت، أجاب يف ا
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إمساعيل اجلوزي : ما رأيت بالعراق من يعرف احلديث ويفهمه غري اثنني: باجلامع قريباً من ثالثة آالف جملس، وكان أيب يقول
  .بأصبهان، واملؤمتن الساجي ببغداد

  .اء حفظهورأيته وقد ضعف، وس: تلمذت له، وسألته عن أحوال مجاعة، قال: قال أبو سعد

  .كان أبو القاسم عدمي النظري، ال مثل له يف وقته، كان ممن يضرب به املثل يف الصالح والرشاد: وقال حممد بن عبد الواحد الدقاق

  .هو فاضل يف العربية ومعرفة الرجال: وقال أبو طاهر السلفي

ظاً للحديث، عارفاً بكل علم، متفنناً، استعجل عليه ما رأيت أحداً قط مثل إمساعيل، ذاكرته، فرأيته حاف: وقال أبو عامر العبدري
  .روى السلفي هذا عن العبدري. باخلروج

  .ما قدم علينا من خراسان مثل إمساعيل بن حممد: ومسعت أبا احلسني بن الطيوري غري مرة يقول: وقال السلفي

  .، وهو اسم طائر صغرياجلوزي بضم اجليم وبزاي، هو لقب أيب القاسم: قول أيب سعد السمعاين فيه: قلت

    

هذه مسألة : هللا حد أو ال ؟ وهل جرى هذا اخلالف يف السلف ؟ فأجاب: هل جيوز أن يقال: وقد سئل أبو القاسم التيمي رمحه اهللا
 أستعفي من اجلواب عنها لغموضها، وقلة وقويف على غرض السائل منها، لكين أشري إىل بعض ما بلغين، تكلم أهل احلقائق يف تفسري

ال حييط علم احلقائق : ليس هللا حد: احلد بعبارات خمتلفة، حمصوهلا أن حد كل شيء موضع بينونته عن غريه، فإن كان غرض القائل
ال حييط علمه تعاىل بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن اهللا بذاته يف كل مكان فهو أيضاً : به، فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك

  .ضال

إطالق ذلك، إذ مل يأت فيه نص، ولو فرضنا أن املعىن صحيح، فليس لنا أن نتفوه بشيء مل يأذن به اهللا الصواب الكف عن : قلت
  .خوفاً من أن يدخل القلب شيء من البدعة، اللهم احفظ علينا إمياننا

اهللا أعلم، وكأن ابن وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر أبا نصر احلسن بن حممد اليوناريت احلافظ، فرجحه على أيب االسم إمساعيل، ف
  .عساكر ملا رأى إمساعيل بن حممد وقد كرب ونقص حفظه، قال هذا

  .قد مر أنه مات سنة مخس وثالثني

وفيها مات اإلمام الكبري احملدث أبو احلسن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي ااور، والفقيه البديع أبو علي أمحد بن سعد 
وي اإلمام أبو عبد اهللا جعفر بن حممد ابن مكي بن أيب طالب القيسي القرطيب، ومسند بغداد أبو العجلي اهلمذاين، والعالمة اللغ

منصور عبد الرمحن بن حممد بن زريق الشيباين القزاز، ومسند العصر قاضي املرستان أبو بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري 
ند نيسابور أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي، واملعمر أبو البغدادي، والزاهد القدوة يوسف بن أيوب اهلمذاين مبرو، ومس

  .احلسن حممد بن أمحد بن ممد بن توبة األسدي العكربي، وأخوه أبو منصور عبد اجلبار

د أخربنا حممد بن عمر بن حممود الفقيه، أخربنا حممد بن عبد اهلادي، أخربنا حيىي بن حممود، أخربنا جدي ألمي إمساعيل بن حمم
احلافظ بأصبهان، أخربنا أبو نصر حممد بن سهل السراج، أخربنا عبد امللك بن احلسن األزهري، حدثنا أبو عوانة، حدثنا احلسن بن 

قال : حدثنا ابن منري، عن األعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: علي بن عفان، وإبراهيم بن مسعود اهلمذاين، قاال
إذا أطعمت املرأة من بيت زوجها غري مفسدة، فلها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له مبا : وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه 
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  .احتسب، وهلا مبا أنفقت

إسحاق بن : قلت له. نعم: قعد ؟ قال: استوى: أليس قد روي عن ابن عباس يف قوله: سألت إمساعيل يوماً: قال أبو موسى املديين
أخطأ ابن خزمية يف حديث : ومسعته يقول. ال أدري أيش يقول إسحاق: قال. لقعود من ميل القيامإمنا يوصف با: راهويه يقول

  .الصورة، وال يطعن عليه بذلك، بل ال يؤخذ عنه هذا فحسب

  .أشار ذا إىل أنه قل إمام إال وله زلة، فإذا ترك ألجل زلته، ترك كثري من األئمة، وهذا ال ينبغي أن يفعل: قال أبو موسى

  .كنا منضي مع أيب القاسم إىل بعض املشاهد، فإذا استيقظنا من الليل، رأيناه قائماً يصلي: عن أيب مسعود عبد الرحيم قالو

  .وابن أخت القوم منهم: وذكر أبو موسى يف نسبة أيب القاسم التيمي الطلحي أن ذلك النسب له من جهة أمه، مث قال

  ابن الجواليقي

  .حوي، أبو منصور، موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلضر بن احلسن بن اجلواليقي، إمام اخلليفة املقتفيالعالمة اإلمام اللغوي الن

  .466مولده سنة 

  .مسع أبا القاسم بن البسري، وأبا طاهر بن أيب الصقر، والنقيب طراد ابن حممد الزينيب، وعدة

  .وطلب بنفسه مدةً، ونسخ الكثري

  .وابن اجلوزي، والتاج الكندي، ويوسف بن كامل، وآخرونبنته خدجية، والسمعاين، : حدث عنه

إمام يف النحو واللغة، من مفاخر بغداد، قرأ األدب على أيب زكريا التربيزي، والزمه، وبرع، وهو ثقة ورع، غزير : قال السمعاين
  .الفضل، وافر العقل، مليح اخلط، كثري الضبط، صنف التصانيف، وشاع ذكره

 األدب سبع عشرة سنةً على التربيزي، وانتهى إليه علم اللغة، ودرس العربية بالنظامية، وكان املقتفي يقرأ قرأ: وقال ابن اجلوزي
  .ال أدري: عليه شيئاً من الكتب، وكان متواضعاً، طويل الصمت، متثبتاً، يقول كثرياً

  .سنة تسع وثالثني: مات يف احملرم سنة أربعني ومخس مئة، وغلط من قال

هو إمام أهل عصره يف اللغة، كتب الكثري خبطه املليح املتقن، مع متانة الدين، وصالح الطريقة، وكان ثقةً حجةً : جاروقال ابن الن
  .نبيالً

    

ألف يف العروض، وشرح أدب الكاتب، وعمل كتاب املعرب، والتكملة يف حلن العامة، قرأت عليه، وكان : وقال الكمال األنباري
  .سريته، وكان خيتار يف النحو مسائل غريبةً، وكان يف اللغة أمثل منه يف النحومنتفعاً به لديانته وحسن 

  .كان من احملامني عن السنة: قال ابن شافع

  .إمساعيل وإسحاق، ماتا يف عام سنة مخس وسبعني: خلف ولدين: قلت

  . وسعة علمفأما أبو حممد إمساعيل، فكان من أئمة العربية، كتب أيضاً أوالد اخللفاء مع دين ونزاهة

  .ما رأينا ولداً أشبه أباه مثل إمساعيل بن اجلواليقي: قال ابن اجلوزي

  .روى عن ابن كادش، وابن احلصني: قلت
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  ابن أبي جمرة

  .اإلمام املعمر املسند، أبو العباس، أمحد بن عبد امللك بن موسى بن أيب مجرة األموي موالهم املرسي املالكي

  .فر، وهشام بن أمحدمسع أباه، وأبا بكر بن أيب جع

  .وانفرد يف زمانه بإجازة اإلمام أيب عمرو الداين، وأجاز له أيضاً أبو عمر ابن عبد الرب

  .حدث عنه ولده أبو بكر حممد شيخنا: ذكره األبار، وقال

  .مسع منه ولده أبو بكر كتاب التيسري يف السبع، وعاش إىل قرب سنة ست ومئة: قلت

  .ث وثالثني ومخس مئةوتويف أبو العباس يف سنة ثال

  الشاطبي

  .اإلمام املسند، أبو حممد، عبد اهللا بن علي بن أمحد بن علي، اللخمي األندلسي، الشاطيب، سبط احلافظ ابن عبد الرب

  .أجاز له جده تصانيفه يف سنة اثنتني وستني وأربع مئة

  .443وكان مولده يف سنة 

  .ي، وصحيح البخاري من القاضي أيب الوليد الباجيوقد مسع الصحيحني من أيب العباس بن دهلاث العذر

  .وويل قضاء مدينة أغمات

  .حفيده لبنته عمر بن عبد اهللا األغمايت، وعيسى بن امللجوم، وأجاز البن بشكوال: روى عنه

  .مات يف صفر سنة ثالث أو اثنتني وثالثني ومخس مئة، وعاش تسعني عاماً

  أبو المعالي الفارسي

  .ل املسند، أبو املعايل، حممد بن إمساعيل بن حممد بن حسني بن القاسم، الفارسي، مث النيسابوريالشيخ الثقة اجللي

ثقة مكثر، مسع السنن الكبري من أيب بكر البيهقي، وصحيح البخاري من سعيد العيار، ومسع من أيب حامد األزهري، : قال السمعاين
ه سنة مثان وأربعني يف شعباا، وتويف يف ثالث مجادى اآلخرة سنة تسع مولد. ومسع أيضاً كتاب املدخل إىل السنن من البيهقي

  .وثالثني ومخس مئة

روى عنه ابن عساكر، والسمعاين، ومنصور بن الفراوي، وإمساعيل بن علي بن محك املغيثي، واملؤيد الطوسي، وزينب بنت : قلت
  .معاينأيب القاسم الشعرية، وطائفة، وأجاز لعبد الرحيم بن أيب سعد الس

  ابن باجة

  .فيلسوف األندلس، أبو بكر، حممد بن حيىي بن الصائغ السرقسطي الشاعر

  .كان يضرب به املثل يف الذكاء، وآراء األوائل، والطب، واملوسيقا، ودقائق الفلسفة

  .ينظر بالفارايب، وقد سعوا يف قتله
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  .وعنه أخذ ابن رشد احلفيد، وابن اإلمام الكاتب

  .وثالثني ومخس مئة ومل يتكهلمات بفاس سنة ثالث 

  ابن خيرون

الشيخ اإلمام املعمر، شيخ القراء، أبو منصور، حممد بن عبد امللك بن احلسن بن خريون، البغدادي املقرىء الدباس، مصنف كتاب 
  .املفتاح يف القراءات العشر، وكتاب املوضح يف القراءات

  .مولده يف رجب سنة أربع ومخسني وأربع مئة

 احلافظ أبو الفضل، وأخذ له اإلجازة من أيب حممد اجلوهري، وأيب احلسني بن النرسي، ومسع من أيب جعفر بن املسلمة فبادر عمه
  .كتاب النسب للزبري، ومسع من أيب بكر اخلطيب أكثر تارخيه ومن أيب حممد بن هزارمرد، وعبد الصمد بن املأمون، وعدة

  .ه ألمه أيب الربكات عبد امللك بن أمحد، وأيب الفضل بن خريونوتال بالروايات على عبد السيد بن عتاب، وجد

  .وكان ينسخ تاريخ اخلطيب ويبيعه

  .ثقة صاحل، ما له شغل سوى التالوة واإلقراء: قال السمعاين

  .كان شافعياً من أهل السنة: وقال ابن اخلشاب

حممد بن سعد الفقيه، وعلي بن حممد املوصلي، ابن عساكر، وأبو موسى، وابن اجلوزي، والكندي، وأمحد بن : روى عنه: قلت
  .وعدة

  .وآخر من روى عنه باإلجازة أبو منصور بن عفيجة

  .وتال عليه بالروايات أبو اليمن الكندي، وحيىي األواين، وإبراهيم ابن بقاء اللبان

  .مات يف رجب سنة تسع وثالثني ومخس مئة ببغداد

  العجلي

عد بن علي بن احلسن بن القاسم بن عنان، العجل البديع اهلمذاين، ابن أيب منصور، أحد احملدث اإلمام، أبو علي، أمحد بن س
  .األعيان

  .رحل، وكتب، ومجع، وأملى

    

مسع أبا الفرج علي بن حممد بن عبد احلميد البجلي، وبكر بن حيد، ويوسف بن حممد اخلطيب، وعبد الرمحن بن حممد بن شاذي، 
ري، وأبا إسحاق الشريازي، وعدة مذان، وسليمان احلافظ، والثقفي الرئيس، وطائفةً بأصبهان، وأمحد بن عيسى بن عباد الدينو

وعبد الكرمي بن أمحد الوزان، ومجاعة بالري، والشافعي بن داود التميمي بقزوين، وأبا الغنائم بن أيب عثمان، وعدة ببغداد، واحلسني 
  .بن حممد الدهقان بالكوفة

  .لسمعاين، وابن عساكر، واملبارك بن كامل، وابن اجلوزي، وآخرونابن ناصر، وا: روى عنه
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  .وهو سبط حممد بن عثمان القومساين

شيخ فاضل ثقة، جليل القدر، واسع الرواية، مسعه أبوه، ومسعت منه، ولد سنة مثان ومخسني وأربع مئة، وأول مساعه : قال السمعاين
  .ني ومخس مئةيف سنة ثالث وستني، وتويف يف رجب سنة مخس وثالث

  .وذكر ابن النجار أن قربه يقصد بالزيارة

  .يرجع إىل نصيب من كل العلوم، وكان يداري، ويقوم حبقوق الناس، مقبوالً بني اخلاص والعام: وقال شريويه

  ابن مازة

  .شيخ احلنفية، عامل املشرق، أبو حفص، عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري

أبيه العالمة أيب املفاخر حىت برع، وصار يضرب به املثل، وعظم شأنه عند السلطان، وبقي يصدر عن رأيه، إىل أن رزقه اهللا تفقه ب
  .تعاىل الشهادة على يد الكفرة بعد وقعة قطوان وازام املسلمني

 تعاىل، مسع أباه، وعلي بن حممد بن فسمعت أنه ملا خرج، كان يودع أصحابه وأوالده وداع من ال يرجع، رمحه اهللا: قال السمعاين
خدام، لقيته مبرو، وحضرت مناظرته، وقد حدث عن أيب سعد بن الطيوري، وأيب طالب بن يوسف، وكان يعرف باحلسام، تفقه 
عليه خلق، ومسع منه أبو علي بن الوزير الدمشقي، قتل صرباً بسمرقند يف صفر سنة ست وثالثني ومخس مئة وله ثالث ومخسون 

  .سنة

  ابن طاووس

  .إمام جامع دمشق ومقرئه، أبو حممد، هبة اهللا بن أمحد بن عبد اهللا ابن علي بن طاووس البغدادي، مث الدمشقي

  .أتقن السبع على أبيه أيب الربكات

  .ومسع الكثري، ونسخ، وأدب بسوق األحد، مث ويل إمامة اجلامع

  .الكاً البانياسي، وابن األخضر، وأبا منصور بن شكرويه، وسليمان احلافظمسع أبا العباس بن قبيس، وأبا القاسم بن أيب العالء، وم

  .وكان ثقةً متصوناً

  .مات يف احملرم سنة ست وثالثني ومخس مئة عن مخس وسبعني سنة

  .وكان ذهب مع الرسول إىل أصبهان من تتش

  .ابن احلرستاين، وأبو احملاسن بن أيب لقمةروى عنه السمعاين، ومدحه، والسلفي ووثقه، وابن عساكر، وابنه القاسم، والقاضي 

  .وعندي من عواليه

  غانم بن أحمد

  .ابن احلسن بن حممد بن علي، الشيخ املعمر الثقة، أبو الوفاء، األصبهاين اجللودي

  .مولده يف رجب سنة مثان وأربعني وأربع مئة
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  .حممد بن علي الكاغديمسع صحيح البخاري من سعيد بن أيب سعيد العيار، ومسع أيضاً من أيب صنر 

  .ابن عساكر، والسمعاين، وداود بن معمر، وآخرون: حدث عنه

  .وقرأت صحيح البخاري على أيب العباس احلجار ألوالدي بإجازته من ابن معمر

  .وممن روى عنه أو موسى املديين

  .تويف يف ثالث ذي احلجة سنة مثان وثالثني ومخس مئة

  .ألنه كان مييل إىل األشعرية، فانظر، تر: ، قالحط عليه حممد بن أيب نصر اللفتواين

  غانم بن خالد

  .ابن عبد الواحد بن أمحد، الشيخ أبو القاسم بن الشيخ أيب طاهر األصبهاين التاجر

مسع من عبد الرزاق بن مشه سنن موسى بن طارق سوى اجلزء الرابع، وتفرد بعلوه، ومسع أيضاً من الباطرقاين، وأيب مسلم بن 
  . وعبد اهللا بن حممد الكروي، وطائفةمهربزد،

  .وكان مولده يف سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة بأصبهان

السمعاين، وابن عساكر، وأمحد بن احلافظ أيب العالء، وحممد بن عبد اهللا الرويدشيت، وحممد بن أيب طاهر بن غامن : حدث عنه
  .حفيده، وحفيده اآلخر حممد بن أيب نصر

  .تويف يف رجب سنة مثان وثالثني ومخس مئة. ديداً ثقةً مكثراًكان س: قال السمعاين

  .وأبوه من مشايخ السلفي: قلت

  أبو جعفر الهمذاني

  .الشيخ اإلمام احلافظ الرحال الزاهد، بقية السلف واألثبات، أبو جعفر حممد بن أيب علي احلسن بن حممد بن عبد اهللا، اهلمذاين

  .ولد بعد األربعني وأربع مئة

    

م بغداد، سنة ستني، فسمع ا قليالً، مث ارحتل، فسمع من أيب احلسني بن النقور، وأيب القاسم بن البسري، وأيب نصر الزينيب، وقد
وخلق، وبنيسابور من الفضل بن احملب، وأيب صاحل املؤذن، وخلق، ومبكة من أيب علي الشافعي، وسعد الزجناين، وجبرجان من 

  .رو من أيب اخلري حممد بن أيب عمران، وراة من أيب إمساعيل األنصاري، وعدة، ومذانإمساعيل بن مسعدة، وطائفة، ومب

  .وحدث باجلامع أليب عيسى عن أيب عامر األزدي، وحممد بن حممد بن العالء، وثابت بن سهلك القاضي عن اجلراحي

  .وكان من أئمة أهل األثر، ومن كرباء الصوفية

  . البلدان الشاسعة، ونسخ خبطه، وما أعرف أحداً يف عصره مسع أكثر منهسافر الكثري إىل: قال السمعاين

دخلت بغداد سنة ستني، وكنت أمسع وال أدعهم يكتبون امسي، ألين كنت ال أعرف العربية، حىت دخلت البادية، وكنت : وعنه قال
فكان يسميين اخلثعمي إلقاميت . لينا عربياًرجعت إ: أدور مع الظاعنني من العرب حىت رجعت إىل بغداد، فقال يل الشيخ أبو إسحاق



الذهيب-سري أعالم النبالء  3788  

  .فيهم

كان خطه رديئاً، وما كان له كبري معرفة باحلديث على ما مسعت، ومسعت حممد بن أيب طاهر بأصبهان، مسعت أبا : قال السمعاين
دةً، وكان خيرج تعسر علي شيخ جبرجان، فحلفت أن ال أخرج منها حىت أكتب مجيع ما عنده، فأقمت م: جعفر بن أيب علي يقول

  .إىل األجزاء، والرقاع، حىت كتبت مجيع ما وجدت

  .ابن طاهر املقدسي، وأبو العالء العطار، وعبد الرمحن بن عبد الوهاب بن املعزم، وآخرون: حدث عنه: قلت

 وقام من باطنه قصد يا أهللا، إال: ما قال عارف قط: وهو الذي قام يف جملس وعظ إمام احلرمني، وأورد عليه يف مسألة العلو، فقال
وذلك يف ترمجة أيب .. يا حبييب ما مث إال احلرية: فقال! تطلب العلو، ال يلتفت مينةً وال يسرةً، فهل لدفع هذه الضرورة من حيلة ؟

  .املعايل

  .تويف أبو جعفر يف نصف ذي القعدة سنة إحدى وثالثني ومخس مئة

  الجوهري

  .وبروجرد عند مهذان.  حممد بن أمحد بن حسن بن أسد، الربوجردياإلمام احلافظ، الرئيس احملتشم، أبو بكر،

  .كتب الكثري، واستنسخ، وعمل معجماً لنفسه يف جملد

مسع السالر مكي بن عالن، وأبا مطيع الصحاف، وأبا الفتح أمحد ابن السوذرجاين، وعلي بن األخرم املديين، ونصر اهللا اخلشنامي، 
  .با احلسن بن العالف، وحنوهموأمحد ابن حممد اخلليلي ببلخ، وأ

  .وكان واسع الرحلة، كثري املال

  .حيىي بن بوش: روى عنه

  .ما كان يعرف احلديث، كان تاجراً: قال ابن ناصر

  .تويف سنة إحدى وثالثني ومخس مئة، وولد سنة ستني وأربع مئة: قلت

  شرف اإلسالم

سالم، أبو القاسم، عبد الوهاب بن أجل احلنابلة الشيخ أيب الفرج الشيخ اإلمام، العالمة الواعظ، شيخ احلنابلة بدمشق، شرف اإل
  .عبد الواحد بن حممد بن علي، األنصاري الشريازي األصل، الدمشقي

  .تفقه على أبيه

  .وحدث باإلجازة عن أيب طالب بن يوسف

سترشد باهللا يستصرخ به على غزو وصار له القبول الزائد يف الوعظ، وزادت حشمته ورئاسته، وبعثه امللك بوري رسوالً إىل امل
  .الفرنج، وأم أخذوا كثرياً من الشام

  .وقف املدرسة الكربى مشايل جامع دمشق، وكان ذا لسن وفصاحة وصورة كبرية

  .أثىن عليه السلفي، ووثقه، مسع من أبيه
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لرضية، ووفور العلم، وحسن الوعظ، تويف مبرض حاد، وكان على الطريقة املرضية، واخلالل ا: وقال أبو يعلى محزة بن القالنسي
  .وقوة الدين، وكان يوم دفنه يوماً مشهوداً من كثرة املشيعني له والباكني عليه، مات يف صفر سنة ست وثالثني ومخس مئة

 كان يناظر على قواعد عقائد احلنابلة، جرى بينه وبني الفقيه الفندالوي حبوث وسب، وكان الفندالوي أشعرياً، رحم اهللا: قلت

  .اجلميع

  المازري

  .الشيخ اإلمام العالمة البحر املتفنن، أبو عبد اهللا، حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي املازري املالكي

مصنف كتاب املعلم بفوائد شرح مسلم ومصنف كتاب إيضاح احملصول يف األصول، وله تواليف يف األدب، وكان أحد األذكياء، 
  .، وله شرح كتاب التلقني لعبد الوهاب املالكي يف عشرة أسفار، هو من أنفس الكتباملوصوفني واألئمة املتبحرين

  .وكان بصرياً بعلم احلديث

  .القاضي عياض، وأبو جعفر بن حيىي القرطيب الوزغي: حدث عنه

  .نةمولده مبدينة املهدية من إفريقية، وا مات يف ربيع األول سنة ست وثالثني ومخس مئة، وله ثالث ومثانون س

  .قيده ابن خلكان. بليدة من جزيرة صقلية بفتح الزاي وقد تكسر: ومازر

    

. لوال التزامي حبفظ صناعيت ألعدمتك املسلمني: إنه مرض مرضةً، فلم جيد من يعاجله إال يهودي، فلما عويف على يده، قال: قيل

  . فيه كما يفيت يف الفقهفأثر هذا عند املازري، فأقبل على تعلم الطب حىت فاق فيه، وكان ممن يفيت

يا رسول اهللا، أحق ما يدعونين به ؟ : إنه رأى رؤيا، فقال: املازري يعرف باإلمام، نزيل املهدية قيل: وقال القاضي عياض يف املدارك
  .وسع صدرك للفتيا: فقال. إم يدعونين باإلمام

جتهاد، ودقة النظر، أخذ عن اللخمي، وأيب حممد عبد احلميد هو آخر املتكلمني من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة اال: مث قال
السوسي وغريمها بإفريقية، ودرس أصول الفقه والدين، وتقدم يف ذلك، فجاء سابقاً، مل يكن يف عصره للمالكية يف أقطار األرض 

ساب واآلداب وغري ذلك، فكان أفقه منه وال أقوم مبذهبهم، مسع احلديث، وطالع معانيه، واطلع على علوم كثرية من الطب واحل
أحد رجال الكمال، وإليه كان يفزع يف الفتيا يف الفقه، وكان حسن اخللق، مليح االسة، كثري احلكاية واإلنشاد، وكان قلمه أبلغ 

  .من لسانه، ألف يف الفقه واألصول، وشرح كتاب مسلم، وكتاب التلقني، وشرح الربهان أليب املعايل اجلويين

  .آخر متأخر، سكن اإلسكندرية، وشرح اإلرشاد املسمى باملهادومث مازري 

  .ولصاحب الترمجة تأليف يف الرد على اإلحياء وتبيني ما فيه من الواهي والتفلسف، أنصف فيه، رمحه اهللا

  الفتح

لي، مجع يف كتابه عدةً األديب الكبري، مصنف كتاب قالئد العقيان، أبو نصر، الفتح بن حممد بن عبد اهللا بن خاقان، القيسي اإلشبي
  .من شعراء املغرب، وترمجهم
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  .وله كتاب ملح أهل األندلس

  .وكان كثري الترحال، من أذكياء الرجال، وكان لعاباً، خليع العذار

. بل يف سنة تسع وعشرين: وقيل. أمر بقتله امللك علي بن يوسف بن تاشفني، فذبح باخلان مبراكش سنة مخس وثالثني ومخس مئة

  .علمفاهللا أ

  بهجة الملك

  .الرئيس الكبري، أبو طالب، علي بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن عياض بن أيب عقيل، الصوري، مث الدمشقي

  .أجداده من قضاة صور

  .وكان شيخاً مهيباً ديناً

  .مسع مبصر من القاضي اخللعي، ومسع ببغداد من أيب القاسم بن بيان

  .نه القاسم، وطائفةروى عنه ابن عساكر، واب

  .قرأت عليه معجم ابن األعرايب، مولده بصور سنة نيف وستني وأربع مئة: قال أبو سعد السمعاين

أصله من حران، وله مساع من الفقيه نصر، وكان من أعيان البلد، ذا حظ من صالة وصيام ووقار، حكى يل : وقال ابن عساكر
  . أربعة آالف ختمةتلوت: عتيقه نوشتكني أنه مسعه يف مرضه يقول

  .تويف يف ربيع األول سنة سبع وثالثني ومخس مئة

  وجيه بن طاهر

ابن حممد بن حممد بن أمحد، الشيخ العامل العدل، مسند خراسان، أبو بكر، أخو زاهر، الشحامي النيسابوري، من بيت العدالة 
  .والرواية

  .ولد سنة مخس ومخسني وأربع مئة

  .ورحل يف احلديث

اسم القشريي، وأبا حامد األزهري، وأبا املظفر حممد بن إمساعيل الشجاعي، وأبا نصر عبد الرمحن بن حممد التاجر، مسع أبا الق
ويعقوب بن أمحد الصرييف، وأبا صاحل املؤذن، وعلي بن يوسف اجلويين، وشبيب ابن أمحد البستيغي، وأبا سهل احلفصي، وعمر 

ىي املزكي، وأبا احلسن الواحدي، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، وعدةً بنيسابور، وعائشة ولدي أيب عمر البسطامي، وحممد بن حي
وبيىب اهلرمثية، وأبا عطاء عبد الرمحن ابن حممد اجلوهري، وجنيب بن ميمون، وأبا إمساعيل األنصاري، وطائفةً راة، وإمساعيل بن 

  .م بن احلسن ببغداد، وأبا نصر حممد بن ودعان باملدينةمسعدة اإلمساعيلي جبرجان، وأبا نصر حممد بن حممد الزينيب، وعاص

ابن عساكر، والسمعاين، وحممد بن أمحد الطبسي، وحممد بن فضل اهللا الساالري، ومنصور الفراوي، وعبد الواحد بن : حدث عنه
ب الشعرية، والقاسم بن عبد علي بن محويه، وجمد الدين سعيد بن عبد اهللا بن القاسم الشهرزوري، واملؤيد ابن حممد الطوسي، وزين

  .اهللا الصفار، وإمساعيل بن عثمان القارىء، وخلق
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كتبت عنه الكثري، وكان ميلي يف اجلامع اجلديد بنيسابور كل مجعة مكان أخيه، وكان كخري الرجال، متواضعاً، : قال السمعاين
ره بأشياء، ومن مسموعه كتاب الزهريات من ابن أيب حامد متودداً، ألوفاً، دائم الذكر، كثري التالوة، وصوالً للرحم، تفرد يف عص

األزهري، أخربنا أبو سعد حممد بن عبد اهللا بن محدون، أخربنا أبو حامد ابن الشرقي، حدثنا الذهلي املصنف، ورسالة القشريي 
  .مسعها من املؤلف

  .مرضى أسبوعاً، وتويف يف مثان عشر مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني ومخس مئة

أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو القاسم بن عبد اهللا، أخربنا وجيه ابن طاهر، أخربنا أبو القاسم القشريي، أخربنا أبو احلسني 
اخلفاف، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا بكر، عن جعفر، عن ربيعة، عن األعرج، عن عبد اهللا بن مالك بن حبينة 

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى فرج بني يديه حىت يرى بياض إبطيهرضي اهللا عنه أن ر

  .أخرجه أمحد والبخاري ومسلم والنسائي عن قتيبة

حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد املطلب أنه مسع : وبه
  .وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه: إذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب: ليه وسلم يقولرسول اهللا صلى اهللا ع

  .أخرجه أمحد ومسلم والترمذي والنسائي عن قتيبة، فوافقناهم بعلو

  ابن العريف

رىء، صاحب أمحد بن حممد بن موسى بن عطاء اهللا، اإلمام الزاهد العارف، أبو العباس ابن العريف الصنهاجي األندلسي املريي املق
  .املقامات واإلشارات

صحب أبا علي بن سكرة الصديف، وأبا احلسن الربجي، وحممد بن احلسن اللمغاين، وأبا احلسن بن شفيع املقرىء، وخلف بن حممد 
  .العرييب، وعبد القادر بن حممد الصديف، وأبا خالد املعتصم، وأبا بكر بن الفصيح

. د بن بريال، وحممد ابن حيىي بن الفراء، وبأيب عمر أمحد بن مروان بن اليمنالش الزاهدواختص بصحبة أيب بكر عبد الباقي بن حمم

  .قاله ابن مسدي

روى عن أيب خالد يزيد موىل املعتصم، وأيب بكر عمر بن رزق، وعبد القادر بن حممد القروي، وخلف بن : وقال ابن بشكوال
ه مشاركة يف أشياء من العلم، وعناية بالقراءات ومجع الروايات، واهتمام حممد بن العريب، ومسع من مجاعة من شيوخنا، وكانت عند

بطرقها ومحلتها، وقد استجاز مين تأليفي هذا، وكتبه عين، واستجزته أنا أيضاً فيما عنده، ومل ألقه، وكاتبين مرات، وكان متناهياً يف 
يألفونه، وحيمدون صحبته، وسعي به إىل السلطان، فأمر الفضل والدين، منقطعاً إىل اخلري، وكان العباد والزهاد يقصدونه، و

  .بإشخاصه إىل حضرته مبراكش، فوصلها، وتويف ا

  .إن مولد ابن العريف يف سنة مثان ومخسني وأربع مئة، وال يصح: قلت يف تاريخ

ن أنه من أمنوذج ابن وكان الناس قد ازدمحوا عليه يسمعون كالمه ومواعظه، فخاف ابن تاشفني سلطان الوقت من ظهوره، وظ
  .إنه قتله سراً، فسقاه، واهللا أعلم: تومرت، فيقال
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وقد قرأ بالروايات على اثنني من بقايا أصحاب أيب عمرو الداين، ولبس اخلرقة من أيب بكر عبد الباقي املذكور آخر أصحاب أيب 
  .عمر الطلمنكي وفاةً

تعريف، فأشرقت بأضرابه البالد، وشرقت به مجاعة احلساد، حىت ابن العريف ممن ضرب عليه الكمال رواق ال: قال ابن مسدي
إنه : لسعوا به إىل سلطان عصره، وخوفوه من عاقبة أمره، الشتمال القلوب عليه، وانضواء الغرباء إليه، فغرب إىل مراكش، فيقال

روى . م يبق منه إال ما كتب منها عنهوتويف شهيداً، وكان ملا احتمل إىل مراكش، استوحش، فغرق يف البحر مجيع مؤلفاته، فل: سم
عنه أبو بكر بن الرزق احلافظ، وأبو حممد بن ذي النون، وأبو العباس األندرشي، ولبس منه اخلرقة، وصحب جدي الزاهد موسى 

  .بن مسدي، ولعله آخر من بقي من أصحابه

  .مولد ابن العريف يف مجادى األوىل سنة إحدى ومثانني وأربع مئة: مث قال

  . هذا القول أشبه بالصحة مما تقدم، فإن شيوخه عامتهم كانوا بعد اخلمس مئة، فلقيهم وعمره عشرون سنةً:قلت

وأقدم شيوخه سناً وإسناداً عبد الباقي بن حممد احلجاري الزاهد، وكان عبد الباقي قد محله أبوه وهو ابن عشر سنني إىل أيب : مث قال
  .كرناه يف سنة اثنتني ومخس مئة، وأنه عاش مثانياً ومثانني سنةعمر الطلمنكي، فقرأ عليه القرآن، وقد ذ

  .وتويف أبو العباس بن العريف مبراكش ليلة اجلمعة الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثالثني ومخس مئة: قال

    

  .يف صفر، بدل رمضان، فاهللا أعلم: وأما ابن بشكوال، فقال

  .ه، وندم السلطان على ما كان منه يف جانبه، فظهرت له كرامات، رمحه اهللاواحتفل الناس جبنازت: مث قال ابن بشكوال

  الحلواني

  .اإلمام احملدث، أبو املعايل، عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن محدويه احللواين املروزي البزاز

  .فقيه عامل عامل مؤثر، كبري القدر، كثري املال

  .ولد سنة إحدى وستني وأربع مئة

 أيب بكر بن خلف الشريازي وحنوه بنيسابور، ومن ثابت بن بندار وطبقته ببغداد، ومن أصحاب أيب نعيم وارحتل، ومسع من
  .بأصبهان

  .وسكن غزنة مدةً، واشترى كتباً كثريةً وقفها، وأنشأ رباطاً للمحدثني مبرو

  .السمعاين، وابن عساكر، وطائفة: أخذ عنه

  .تويف يف ذي احلجة سنة تسع وثالثني ومخس مئة

  بن المهتدي باهللا

اخلطيب، شيخ القراء، أبو الفضل، حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن اخلليفة املهتدي باهللا حممد بن 
  .الواثق هارون، اهلامشي العباسي الرشيدي البغدادي
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  .مولده سنة تسع وأربعني وأربع مئة

حلسني بن املهتدي باهللا، لكن احترق مساعه منهما، وجيتمع هو وأبو احلسني جدمها يف عبد ومسع من عبد الصمد بن املأمون، وأيب ا
  .الصمد

  .وأما عم صاحب الترمجة، فهو القاضي أبو احلسن حممد بن أمحد ابن حممد، شيخ جليل، يروي عن أيب احلسن بن رزقويه

  . البسري، ومجاعةنعم، وروى صاحب الترمجة عن أيب احلسني بن النقور، وأيب القاسم بن

  .وتال بروايات على تلميذ احلمامي أيب اخلطاب أمحد بن علي الصويف

  .أبو اليمن الكندي، وتال عليه خبمس روايات، وروى عنه أيضاً عمر بن طربزد: روى عنه

  .وكان خطيباً جبامع القصر، ثقةً صاحلاً، سرد الصوم أزيد من مخسني سنة

  .الثني ومخس مئةتويف يف مجادى األوىل سنة سبع وث

  البطروجي

: الشيخ اإلمام العامل، الفقيه، احلافظ الكبري، أبو جعفر، أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الباري، األندلسي البطروجي ويقال

  .البطروشي القرطيب

ف بن مدير، وخلف بن حممد بن الفرج الطالعي فأكثر، وأيب علي الغساين، وأيب احلسن العبسي، وخازم بن حممد، وخل: روى عن
  .النخاس اخلطيب

  .وتال على عيسى بن خرية

  .وتفقه على عبد الصمد بن أيب الفتح، وأيب الوليد بن رشد، وعرض املستخرجة على أصبغ بن حممد

  .وأجاز له أبو املطرف الشعيب، وأبو داود بن جناح، وطائفة

ستحضراً كثري التصانيف، متبحراً يف العلم، لكنه قليل العربية، رث وكان عالمةً يف مذهب مالك، حمدثاً حافظاً، ناقداً جموداً، م
  .اهليئة، فيه خفة، رمحه اهللا

كان من أهل احلفظ للفقه واحلديث والرجال والتواريخ، مقدماً يف ذلك على أهل عصره : أبو القاسم بن بشكوال وقال: حدث عنه
مد بن عبد العزيز الشقوري، وأبو حممد بن عبيد اهللا احلجري، وخلق وحممد بن إبراهيم بن الفخار، وحيىي بن حممد الفهري، وحم

  .كثري

  .مات لثالث بقني من احملرم سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة

  المصيصي

الشيخ اإلمام املفيت األصويل، شيخ دمشق، أبو الفتح، نصر اهللا ابن حممد بن عبد القوي، املصيصي، مث الالذقي، مث الدمشقي، 
  .ألشعري نسباً ومذهباً، كذا قال احلافظ أبو القاسمالشافعي، ا

نشأ بصور، ومسع ا من احلافظ أيب بكر اخلطيب، وعمر بن أمحد اآلمدي، وعبد الرمحن بن حممد األري، والفقيه نصر، : وقال
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ي بن شكرويه، والوزير وتفقه عليه، ومسع ببغداد من عاصم بن احلسن، ورزق اهللا التميمي، وبأصبهان من أيب منصور حممد بن عل
نظام امللك، وباألنبار من خطيبها أيب احلسن بن األخضر، وبدمشق من أيب القاسم بن أيب العالء، وأخذ علم الكالم عن أيب بكر 

  ...حممد بن عتيق القريواين

بية يعين الغزالية بعد شيخه وكان متصلباً يف السنة، حسن الصالة، متجنباً أبواب السالطني، وكان مدرس الزاوية الغر: إىل أن قال
  .ولد بالالذقية سنة مثان وأربعني وأربع مئة. الفقيه نصر، وقد وقف وقوفاً يف الرب

  .إمام مفت، فقيه أصويل، متكلم، دين خري، كتبت عنه: وقال السمعاين

 احلمويان، ويوسف بن حدث عنه أيضاً القاسم بن عساكر، ومكي بن علي، وجابر بن حممد بن اللحية، وعسكر بن خليفة: قلت
مكي، واخلضر بن كامل، وأمحد بن حممد بن سيدهم، وزينب بنت إبراهيم القيسي، وابن احلرستاين، وهبة اهللا بن طاووس، وأبو 

  .احملاسن بن أيب لقمة

  .مات يف ربيع األول سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة

    

  .سناد بدمشقانتهى إليه علو اإل. ومساعه من اخلطيب يف سنة ست ومخسني

  أبو سعد

الشيخ اإلمام، احلافظ الثقة، املسند، حمدث أصبهان، أبو سعد، أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن بن علي بن أمحد بن سليمان، 
  .البغدادي األصل، األصبهاين

  .ولد بأصبهان يف صفر سنة ثالث وستني وأربع مئة

  .وكان أصغر من أخته فاطمة بنت البغدادي ببضع عشرة سنةً

مسع أباه أبا الفضل، وأبا القاسم بن مندة، وأخاه عبد الوهاب، وعبد اجلبار بن برزة الواعظ، ومحد بن ولكيز، وأبا إسحاق الطيان، 
  .وابن ماجة األري، وحممد بن عمر بن سسويه، وحممد بن بديع احلاجب، وأبا منصور بن شكرويه، وسليمان بن إبراهيم، وعدة

ه ست عشرة سنةً وقد تنبه، فصادف أبا نصر الزينيب قد مات، فصاح، وتلهف، ومسع من عاصم بن احلسن، وارحتل إىل بغداد، ول
  .ومالك البانياسي، وأيب الغنائم بن أيب عثمان، ورزق اهللا، وعدة

  .وقد حدثه حممود بن جعفر الكوسج، عن جد أبيه احلسن بن علي البغدادي وهم بيت رواية وحديث 

 وابن عساكر، والسمعاين، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وابن طربزد، وحممد بن علي القبيطي، وخلق ابن ناصر،: روى عنه
  .من البغاددة واألصبهانيني، خامتتهم حممد بن حممد بن بدر الراراين

ان خيرج إىل ثقة حافط، دين خري، حسن السرية، صحيح العقيدة، على طريقة السلف الصاحل، تارك للتكلف، ك: قال السمعاين
  .السوقة وعلى رأسه طاقية، وكان يصوم يف طريق احلجاز

كان حافظاً كبرياً، تام املعرفة، حيفظ مجيع صحيح مسلم، وكان ميلي من حفظه، قدم مرةً من حجه، فاستقبله : وقال يف التحبري
إن النيب صلى اهللا عليه : أردت السنة: اخللق وهو على فرس يسري بسريهم، فلما قرب من أصبهان، ركض فرسه، وترك الناس، وقال
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: وكان حلو الشمائل، استمليت عليه مبكة واملدينة، وكتب عين، قال يل مرةً. وسلم كان يوضع راحلته إذا رأى جدر املدينة

. اأنت إسناده: قال. ال: لك ذه الكلمة إسناد ؟ قلت: فقال. يا سيدي، الوقوف على باب احملدث عز: واعتذر، فقلت. أوقفتك

رحل أبو سعد إىل أيب نصر الزينيب، فدخل بغداد وقد مات، فجعل أبو سعد يلطم على : ومسعت إمساعيل بن حممد احلافظ يقول
  .أبو سعد بن البغدادي شعلة نار: وقال عبد اهللا بن مرزوق احلافظ! من أين أجد علي بن اجلعد، عن شعبة ؟: رأسه، ويبكي، ويقول

  .أبو سعد حيفظ صحيح مسلم، وكان يتكلم على األحاديث بكالم مليح: ن الفاخر يقولومسعت معمر ب: قال السمعاين

هو إمام يف الزهد واحلديث، واعظ، كتب عنه شجاع الذهلي، وابن ناصر، كان إذا أكل اغرورقت عيناه، : وقال ابن النجار
  .كان داود عليه السالم إذا أراد أن يأكل بكى: ويقول

لي النطرتي، كنت ببغداد، فاقترض مين أبو سعد بن البغدادي عشرة دنانري، فاتفق أين دخلت على قال أبو الفتح حممد بن ع
  .السلطان مسعود ابن حممد، فذكرت له ذلك، فبعث معي إليه مخس مئة دينار، فأىب أن يأخذها

ه اللطيفة، وحماسنه اجلميلة، حج أبو سعد إحدى عشرة حجةً، وتردد مراراً، ومسعت منه الكثري، ورأيت أخالق: قال ابن اجلوزي
  .مات بنهاوند راجعاً من احلج يف ربيع األول سنة أربعني ومخس مئة، ومحل إىل أصبهان، فدفن ا

  .مات يف ربيع اآلخر منها: وقال عبد الرحيم احلاجي

ع، وأيب الفتح احلداد، يروي عن أيب مطي. ومات ابنه أبو سعيد عبد اللطيف بن البغدادي بأصبهان سنة مثان ومخسني ومخس مئة
  .وطائفة

أخربنا به حممد بن علي القبيطي قراءةً عليه، : أنبأنا بكتاب معرفة الصحابة أليب عبد اهللا بن مندة مجال الدين حيىي ين الصرييف قال
  .أخربنا املؤلف رمحه اهللا: أخربنا أبو سعد احلافظ، أخربنا به غري واحد ملفقاً، قالوا

  ابن مغيث

مة احلافظ، املفيت الكبري، أبو احلسن، يونس بن حممد ابن مغيث بن حممد بن اإلمام احملدث يونس بن عبد اهللا بن حممد بن اإلمام العال
  .مغيث، القرطيب املالكي

  .مولده يف رجب سنة سبع وأربعني وأربع مئة

 مروان بن سراج، وأيب عبد اهللا بن ومسع بعد الستني من حامت بن حممد، وأيب عمر بن احلذاء، وحممد بن حممد بن بشري، وأيب
  .منظور، وحممد بن سعدون القروي، وأيب جعفر بن رزق، وحممد بن الفرج، وأيب علي الغساين احلافظ

    

كان عارفاً باللغة واإلعراب، ذاكراً للغريب واألنساب، وافر األدب، قدمي الطلب، نبيه البيت واحلسب، جامعاً : قال ابن بشكوال
 لألخبار، أنيس االسة، فصيحاً، مشاوراً، بصرياً بالرجال وأزمام وثقام، عارفاً بعلماء األندلس وملوكها، أخذ للكتب، راويةً

  .الناس عنه كثرياً، قرأت عليه، وأجاز يل، تويف يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وثالثني ومخس مئة، وصلى عليه ولده أبو الوليد

بد اهللا بن مفرج القنوطي احلافظ، وحممد بن عبد الرمحن بن عبادة اجلياين، وحممد بن عبد حممد بن ع: وحدث عنه أيضاً: قلت
الرحيم ابن الفرس، وأبو حممد عبيد اهللا، وعبد اهللا بن طلحة احملاريب، وأبو القاسم بن حبيش، وعبد الرمحن بن حممد بن الشراط، 
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  .وآخرون

  .وكان من جلة العلماء يف عصره، رمحه اهللا

  شفينابن تا

  .السلطان، صاحب املغرب، أمري املسلمني، أبو احلسن، علي بن صاحب الغرب يوسف بن تاشفني، الرببري، ملك املرابطني

  .توىل بعد أبيه سنة مخس مئة

كاسلوا وكان شجاعاً جماهداً، عادالً ديناً، ورعاً صاحلاً، معظماً للعلماء، مشاوراً هلم، نفق يف زمانه الفقه والكتب والفروع، حىت ت
عن احلديث واآلثار، وأهينت الفلسفة، ومج الكالم، ومقت، واستحكم يف ذهن علي أن الكالم بدعة ما عرفه السلف، فأسرف يف 
ذلك، وكتب يتهدد، ويأمر بإحراق الكتب، وكتب يأمر بإحراق تواليف الشيخ أيب حامد، وتوعد بالقتل من كتمها، واعتىن بعلم 

  .الرسائل واإلنشاء، وعمر

ا التقى عسكره العدو، ازموا، واختلت األندلس، وظهر ا املنكر، وقتل خلق من املرابطني، وأخذ يتهاون، ويقنع باالسم، وأقبل ومل
  .اللهم قيض هلذا األمر من يقوى عليه: إنه رفع يديه، ودعا، فقال: على العبادة وأمهل الرعايا، وعجز، حىت قيل

ن تومرت، وحاربه عبد املؤمن، وقوي عليه، وأخذ البالد، وولت أيام امللثمة، فمات إىل رمحة وابتلي بنواب ظلمة، مث خرج عليه اب
  .اهللا يف سنة سبع وثالثني ومخس مئة

وعهد باألمر إىل ابنه يوسف، فقاوم عبد املؤمن مديدةً، مث انزوى إىل وهران، وتفرقت مجوعه، فظفر به املوحدون، وهلك يف سنة 
  .أربعني ومخس مئة

ي يف موضع آخر أن الذي ويل بعد علي ولده تاشفني، فحارب املوحدين مديدةً، مث حتصن بوهران، وأنه هلك يف رمضان سنة وعند
  .تسع، وصلبوه

  النسفي

  .العالمة احملدث، أبو حفص، عمر بن حممد بن أمحد بن لقمان، النسفي احلنفي، من أهل مسرقند

  .وهو مصنف تارخيها امللقب بالقند

  . الصغريونظم اجلامع

  .وكان صاحب فنون، ألف يف احلديث، والتفسري، والشروط، وله حنو من مئة مصنف

  .حج، ومسع ببغداد من أيب القاسم بن بيان يف الكهولة، فإنه ولد حنو سنة إحدى وستني وأربع مئة

 اهللا بن علي بن عيسى إمساعيل بن حممد النوحي، واحلسن بن عبد امللك القاضي، ومهدي بن حممد العلوي، وعبد: وحدث عن
النسفي، وأيب اليسر حممد بن حممد النسفي، وحسني الكاشغري، وأيب حممد احلسن بن أمحد السمرقندي، وعلي بن احلسن 

  .املاتريدي
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  .حممد بن إبراهيم التوربشيت، وولده أبو الليث أمحد بن عمر، وغري واحد: روى عنه

  .شر مجادى األوىل سنة سبع وثالثني ومخس مئةمات بسمرقند يف ثاين ع: قال أبو سعد السمعاين

  ملك الخطا

  .كوخان، طاغية الترك واخلطا، من أبطال امللوك

أقبل يف ثالث مئة ألف فارس فيما قيل، وكسر السلطان سنجر السلجوقي، واستوىل على خبارى ومسرقند يف سنة ست، فما أمهله 
  .اهللا، وهلك يف رجب سنة سبع وثالثني ومخس مئة

  .سائساً، حمباً للعدل، داهيةوكان 

  .وحكمت اخلطا على بالد ما وراء النهر إىل أن متلك عالء الدين خوارزمشاه، فاسترد ذلك

  ابن ماشاذه

  .العالمة الكبري، املفيت، أبو منصور، حممود بن أمحد بن عبد املنعم بن أمحد بن ماشاذه، األصبهاين الشافعي

  .دي، وعبد الوهاب بن حممد الفاميتفقه على أيب بكر حممد بن ثابت اخلجن

ومسع من شجاع بن علي املصقلي، وأخيه أمحد، وأيب طاهر أمحد بن حممد بن عمر النقاش، وأيب سهل محد بن ولكيز، وحممد بن 
  .بديع احلاجب، وعبد اجلبار بن عبد اهللا بن برزة اجلوهري، وعائشة الوركانية

  .املذهب واخلالف والوعظوأملى عدة جمالس، وكان إماماً يف التفسري و

  .عظمه ابن النجار

  .السمعاين، وابن عساكر: وروى عنه

  .وصنف كتاباً يف آداب الدين، ومناقب الدولة العباسية، مث عرضه على املسترشد باهللا، فقبله، وشرفه

    

 سنة أربع وعشرين، فلم يبق ا شيخنا أبو منصور من أعيان العلماء، ومشاهري الفضالء الفهماء، قدم بغداد حاجاً: قال ابن عساكر
وعانيت مرتبته يف بلده، وحشمته يف : إىل أن قال... من املذكورين أحد إال تلقاه، وسروا بقدومه، وعقد الس يف جامع القصر

  .نفسه وولده

وكان كثري الصالة والذكر ارتفع أمره حىت صار أوحد وقته، واملرجوع إليه، وجىء بالسكني نوباً عدةً، ومحاه اهللا، : وقال السمعاين
  .بالليل، ولد سنة مثان ومخسني وأربع مئة

  .تويف فجأةً ليلة اجلمعة ثاين عشر ربيع اآلخر سنة ست وثالثني ومخس مئة: قلت

  سبطا الخياط
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  .الشيخ اإلمام املسند املقرىء الصاحل، بقية السلف، أبو عبد اهللا، احلسني بن علي بن أمحد بن عبد اهللا البغدادي

  .ن أسن من أخيهكا

  .ولد سنة مثان ومخسني وأربع مئة

  .مسع الكثري بإفادة ابن اخلاضبة

  .مسع أبا حممد الصريفيين، وعبد الصمد بن املأمون، وأبا احلسني ابن النقور، وأبا منصور العكربي الندمي، ومن بعدهم

  .ابن عساكر، والسمعاين، وابن اجلوزي، وأبو اليمن الكندي، ومجاعة: حدث عنه

  .صاحل، حسن اإلقراء، دين، يأكل من كد يده، مسع الكثري بإفادة ابن اخلاضبة يف جملس عفيف القائمي: قال السمعاين

  .قرأت عليه القرآن، مات يف ذي احلجة سنة سبع وثالثني ومخس مئة: وقال أبو الفرج بن اجلوزي

  أخوه

بد اهللا بن علي بن أمحد، سبط اإلمام الزاهد العابد أيب منصور الشيخ اإلمام العالمة، مقرىء العراق، شيخ النحاة، أبو حممد ع
  .اخلياط، وإمام مسجد ابن جردة

  .ولد سنة أربع وستني يف شعبان

  .وتلقن القرآن من أيب احلسن بن الفاعوس

  . بن البطر، وعدةومسع من أيب احلسني بن النقور، وأيب منصور حممد بن حممد العكربي، ورزق اهللا التميمي، وطراد الزينيب، ونصر

وتال بالروايات على جده أيب منصور اخلياط، وأيب اخلطاب بن اجلراح، وثابت بن بندار، والشريف عبد القاهر بن عبد السالم، وأيب 
  .طاهر ابن سوار، وحممد بن عبد اهللا الوكيل، واملعمر حيىي بن أمحد السييب صاحب احلمامي، وأيب النرسي، وأيب العز القالنسي

ر لإلقراء، وصنف الكتب الشهرية كاملبهج واإلجياز والكفاية، وأم مبسجد ابن جردة بضعاً ومخسني سنة، وكان من أطيب وتصد
  .الناس صوتاً بالقرآن، وختم عليه خلق كثري

بد اهللا ابن عساكر، والسمعاين، وابن اجلوزي، وحيىي بن طاهر، وحممود بن الداريج، وإمساعيل بن إبراهيم السييب، وع: حدث عنه
  .ابن املبارك بن سكينة، وعبد العزيز بن منينا، وأبو اليمن الكندي، وخلق

وتال عليه الشهاب حممد بن يوسف الغزنوي، وأبو الفتح نصر اهللا بن الكيال، وصاحل بن علي الصرصري، والتاج الكندي، وعبد 
بن هارون احللي ابن الكال، ومحزة بن القبيطي، وابن الواحد بن سلطان، واملبارك بن املبارك بن زريق احلداد، وحممد بن حممد 

  .سكينة، وزاهر بن رستم

  .وقرأ عليه النحو مجاعة

مل أمسع قارئاً قط أطيب صوتاً منه، وال أحسن أداًء على كرب سنه، وكان لطيف األخالق، ظاهر الكياسة : قال ابن اجلوزي
  .والظرافة، حسن املعاشرة للعوام واخلواص

كان متواضعاً متودداً، حسن القراءة، يف احملراب، خصوصاً ليايل رمضان، وقد خترج عليه خلق، وختموا عليه، وله : وقال السمعاين
  .تصانيف القراءات، وخولف يف بعضها، وشنعوا عليه، مث مسعت أنه رجع عن ذلك، كتبت عنه، وعلقت عنه من شعره
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  .ف يف فنون مثلهمل خيل: وقد ذكره أمحد بن صاحل، وبالغ يف تعظيمه، وقال

  .ما رأيت أكثر مجعاً من مجع جنازته: وقال أبو الفرج بن اجلوزي

دفن بباب حرب عند جده أيب منصور على دكة اإلمام أمحد، وكان اجلمع يفوت اإلحصاء، غلق : وقال عبد اهللا بن جرير القرشي
  .أكثر البلد

  .س مئةتويف يف الثاين والعشرين من ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومخ

ومات يف العام معه العالمة الكبري، البحر األوحد، املفسر، أبو حممد، عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن غالب بن متام بن : قلت
  .عطية احملاريب األندلسي الغرناطي، صاحب التفسري، عن إحدى وستني سنة

من عشرين سنة، قرأ عليه فيها كتاب سيبويه وشرحه للسريايف، قرأ األدب على أيب الكرم بن فاخر، والزمه حنواً : قال ابن النجار
  .قرأت باملبهج له على أيب أمحد بن سكينة. واحملتسب البن جين، واملقتضب للمربد، واألصول البن السراج، وأشياء

  األنماطي

    

بارك بن أمحد بن احلسن بن بندار، البغدادي الشيخ اإلمام، احلافظ املفيد، الثقة املسند، بقية السلف، أبو الربكات، عبد الوهاب بن امل
  .األمناطي

  .ولد سنة اثنتني وستني وأربع مئة

من أيب حممد الصريفيين، ومسع من ابن النقور، وابن البسري، وعبد العزيز األمناطي، وأيب نصر الزينيب، وعاصم بن : ومسع اجلعديات
  .احلسن، ورزق اهللا التميمي، فمن بعدهم

  . قرأ على أيب احلسني بن الطيوري مجيع ما عندهومجع فأوعى، وقد

ابن ناصر، وابن عساكر، والسمعاين، وأبو موسى املديين، وابن اجلوزي، وأبو أمحد بن سكينة، وعمر بن طربزد، : حدث عنه
د الرمحن بن أمحد ويوسف ابن كامل، وعبد العزيز بن األخضر، وعبد العزيز بن منينا، وأمحد بن أزهر، وأمحد بن حيىي الدبيقي، وعب

  .بن هدية، وخلق، ومن القدماء احلافظ حممد بن طاهر وهو أكرب منه

هو حافظ ثقة متقن، واسع الرواية، دائم البشر، سريع الدمعة، حسن املعاشرة، خرج التخاريج، ومجع من املرويات : قال السمعاين
  .ما ال يوصف، وكان متصدياً لنشر احلديث، قرأت عليه شيئاً كثرياً

  .مات يف احملرم سنة مثان وثالثني، وكان على طريقة السلف، وما تزوج قط: قلت

  .كان رفيقنا عبد الوهاب حافظاً ثقةً، لديه معرفة جيدة: وقال السلفي

  .كان بقية الشيوخ، مسع الكثري، وكان يفهم، مضى مستوراً، وكان ثقةً، مل يتزوج قط: وقال ابن ناصر

ا بقي جزء إال قرأه وحصل نسخته، ونسخ الكتب الكبار مثل الطبقات البن سعد، وتاريخ اخلطيب، لعله م: وقال السمعاين أيضاً
وكان متفرغاً للرواية، وكان ال جيوز اإلجازة على اإلجازة، وصنف يف ذلك شيئاً، قرأت عليه اجلعديات وتاريخ الفسوي وانتقاء 

  .البقال على املخلص
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  .يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفاديت بروايته، وانتفعت به ما مل أنتفع بغريهكنت أقرأ عليه وهو : وقال ابن اجلوزي

  .هو حافظ عصره ببغداد: وقال أبو موسى املديين يف معجمه

الشيخ املسند أبو املعايل عبد اخلالق بن البدن الصفار، ومسند أصبهان غامن بن خالد بن عبد الواحد : ومات معه يف عام مثانية: قلت
جر، واملسند أبو احلسن حممد بن أمحد بن صرما وهو ابن عمة ابن ناصر، واخلطيب أبو بكر حممد بن اخلضر احملويل املقرىء، التا

والقاضي أبو بكر حممد بن القاسم بن املظفر بن الشهرزوري املوصلي، والشيخ أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي 
 طراد الزينيب، وأبو الوفاء غامن بن أمحد بن حسن اجللودي األصبهاين، وشيخ الوعظ أبو الفتوح النحوي املعتزيل، والوزير علي بن

  .حممد بن الفضل اإلسفراييين ابن املعتمد املتكلم

أخربنا عمر بن حممد، أخربنا عبد الوهاب بن املبارك، أخربنا عبد اهللا بن حممد اخلطيب، : أخربنا علي بن أمحد وغريه إجازةً قالوا
أخربنا عبيد اهللا بن حبابة، أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري، حدثنا حممد بن 

توفيت إحدى بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمرنا أن نغسلها ثالثاً أو مخساً أو أكثر من ذلك، : سريين، أن أم عطية قالت
  . يف اآلخرة شيئاً من سدر وكافورإن رأينت، وأن جتعلن

متفق على صحته، وقد رواه النسائي نازالً، عن عبد امللك بن شعيب ابن الليث، عن أبيه، عن جده، عن حيىي بن أيوب، عن مالك 
  .بن أنس، عن أيوب، عن ابن سريين، فوقع مصافحةً لشيوخنا

  ابن الزكي

 القاضي أيب الفضل حيىي بن علي بن عبد العزيز، القرشي الدمشقي الشافعي، قاضي دمشق، القاضي املنتجب، أبو املعايل، حممد بن
  .ويعرف أيضاً بابن الصائغ

مسع أبا القاسم بن أيب العالء، واحلسن بن أيب احلديد، والفقيه نصراً املقدسي، وأبا حممد بن الربي، وعدة، والقاضي اخللعي مبصر، 
  .حضر درس الفقيه نصر، وتفقه بهوغريه، وعلي بن عبد امللك الدبيقي بعكا، و

  .وناب عن أبيه يف القضاء سنة عشر ملا حج أبوه، مث استقل بالقضاء

  .كان نزهاً عفيفاً صليباً يف احلكم، ولد سنة سبع وستني وأربع مئة: ابن أخته احلافظ أبو القاسم، وقال: روى عنه

  . املنظر، متودداًكان حمموداً، حسن السرية، شفوقاً وقوراً، حسن: وقال السمعاين

  .السمعاين، وابن عساكر، وابنهن وطرخان الشاغوري، وأبو احملاسن بن أيب لقيمة، وآخرون: روى عنه

  .وهو والد القضاة بين الزكي

  .مات يف ربيع األول سنة سبع وثالثني ومخس مئة، ودفن عند أبيه مبسجد القدم

  ابن الشهرزوري

    

  .قاسم بن مظفر ابن الشهرزوري املوصلي الشافعيالقاضي الكبري، أبو بكر حممد بن ال
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  .شيخ عامل وقور، وافر اجلاللة، ويل القضاء بأماكن، ويلقب بقاضي اخلافقني

تفقه على الشيخ أيب إسحاق، ومسع منه، ومن أيب القاسم عبد العزيز األمناطي، وأيب نصر الزينيب، ومسع بنيسابور من أيب بكر بن 
  .ميخلف، وعثمان بن حممد احمل

  .السمعاين، وابن عساكر، وابن طربزد، وطائفة: روى عنه

  .وقدم دمشق غري مرة رسوالً

  .مات يف ربيع األول سنة مثان وثالثني ومخس مئة وله مخس ومثانون سنة

  ابن المعتمد

  .الواعظ الكبري املتكلم، أبو الفتوح، حممد بن الفضل اإلسفراييين، املعروف بابن املعتمد

  .لوعظ، فصيحاً، عذب العبارة، حلو اإليراد، ظريفاً، عاملاً، كثري احملفوظ، صويف الشارة، جيد التصنيفكان رأساً يف ا

  .ولد سنة أربع وسبعني وأربع مئة

  .ومسع من أيب احلسن بن األخرم، وشريويه الديلمي

  .السمعاين، وابن عساكر: روى عنه

شارة، وكان أوحد وقته يف مذهب األشعري، وله يف التصوف قدم راسخ، كان من أفراد الدهر يف الوعظ، دقيق اإل: قال ابن النجار
صنف يف احلقيقة كتباً منها كتاب كشف األسرار، وكتاب بيان القلب، وكتاب بث السر، وكل كتبه نكت وإشارات، ظهر له 

لما ويل املقتفي رجع إىل بغداد، وعاد القبول التام ببغداد، وكان يتكلم مبذهب األشعري، فثارت احلنابلة، فأمر املسترشد بإخراجه، ف
  .فعادت الفنت، فأخرجوه إىل بلده

هو أجرأ من رأيته لساناً وجناناً، وأكثرهم فيما يورد إعراباً وإحساناً، وأسرعهم جواباً، وأسلسهم خطاباً، مع ما : قال ابن عساكر
فمات مبطوناً شهيداً غريباً، : إىل أن قال... نصرة احلقرزق بعد صحة العقيدة من اخلصال احلميدة، وإرشاد اخللق، وبذل النفس يف 

  .الزمت جملسه، فما رأيت مثله واعظاً

مر بنا أبو الفتوح وحوله : حدثين قاضي القضاة أبو طالب بن احلديثي قال: قرأت يف كتاب أيب بكر املارستاين قال: قال ابن النجار
مجه العوام حىت ترامجوا بكلب ميت، وعظمت الفتنة، لوال قرا من باب ال حنرف وال نصوب بل عبادة، فر: خلق، منهم من يصيح

النويب، هللك مجاعة، فاتفق جواز عميد بغداد موفق امللك، فهرب من معه، فرتل، ودخل إىل بعض الدكاكني، وأغلقها، مث اجتمع 
يني، وأشهد عليه أنه مىت خرج منها، فدمه بالسلطان، فحكى له، فأمر بالقبض على أيب الفتوح وتسفريه إىل مهذان، مث إىل إسفرا

  .هدر

أزعج عن بغداد، فأدركه املوت ببسطام يف ثاين ذي احلجة سنة مثان وثالثني ومخس مئة، فدفن جبنب الشيخ أيب يزيد : قال السمعاين
  .البسطامي

احلنفي، أحد املناظرين، فجالسته، قدم السلطان مسعود بغداد ومعه احلسن بن أيب بكر النيسابوري : قال ابن اجلوزي يف املنتظم
كن شافعياً وال تكن أشعرياً، وكن حنفياً وال تكن معتزلياً، وكن حنبلياً، : فجلس جبامع القصر، وكان يلعن األشعري جهراً، ويقول
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ييين يعظ يف الشافعي، وكان اإلسفرا: وال تكن مشبهاً، وكان على باب النظامية اسم األشعري، فأمر السلطان مبحوه، وكتب مكانه
إن أبا الفتوح صاحب : رباطه، ويذكر حماسن مذهب األشعري، فتقع اخلصومات، فذهب الغزنوي، فأخرب السلطان بالفنت، وقال

فتنة، وقد رجم غري مرة، والصواب إخراجه، فأخرج، وعاد احلسن النيسابوري إىل وطنه، وقد كانت اللعنة قائمةً يف األسواق، 
  .بني الواعظ أيب احلسن الغزنوي شنآن، فنودي يف بغداد أن ال يذكر أحد مذهباًوكان بني اإلسفراييين و

ملا مسع ابن عساكر بوفاة اإلسفراييين أملى جملساً يف املعىن، مسعناه باالتصال، فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفنت، وال يشغب : قلت
كة يف ذلك حتصل خرياً، بل تثري شراً وعداوةً ومقتاً للصلحاء بذكر غريب املذاهب ال يف األصول وال يف الفروع، فما رأيت احلر

والعباد من الفريقني، فتمسك بالسنة، والزم الصمت، وال ختض فيما ال يعنيك، وما أشكل عليك فرده إىل اهللا ورسوله، وقف، 
  .اهللا ورسوله أعلم: وقل

  شريح بن محمد

الشيخ اإلمام األوحد املعمر اخلطيب، شيخ املقرئني واحملدثني، أبو ابن شريح بن أمحد بن حممد بن شريح بن يوسف بن شريح، 
  .احلسن الرعيين اإلشبيلي املالكي، خطيب إشبيلية

  .ولد يف ربيع األول سنة إحدى ومخسني وأربع مئة

  . حممد بن حزم الظاهريتال على والده العالمة أيب عبد اهللا بكتابه الكايف يف السبع، ومحل عنه علماً كثرياً، وأجاز له مروياته أبو

    

ومسع صحيح البخاري من أيب عبد اهللا بن منظور صاحب أيب ذر اهلروي، ومسع من علي بن حممد الباجي، وأيب حممد بن خزرج، 
  .وطائفة

 أحداً له إجازة من ابن حزم، أخربين بذلك ثقة نبيل من أصحابنا أنه أخربه بذلك، وال أعلم يف شيوخنا: قال أبو الوليد بن الدباغ
  .هل أجاز له ابن حزم ؟ فسكت، وأحسبه سكت عن ابن حزم ملذهبه: عنده عن ابن حزم غريه، وقد سألته

كتب إلينا أبو حممد : كتب إيل أبو احلسن شريح بن حممد قال: وعاينت يف سفينة تواليف البن حزم خبط السلفي وقد كتب: قلت
  .بن حزم

 من جلة املقرئني، معدوداً يف األدباء واحملدثني، خطيباً بليغاً، حافظاً حمسناً فاضالً، كان أبو احلسن: قال احلافظ خلف بن بشكوال
مليح اخلط، واسع اخللق، مسع منه الناس كثرياً، ورحلوا إليه، واستقضي ببلده، مث صرف عن القضاء، لقيته يف سنة ست عشرة، 

  .فأخذت عنه

 علم من أعالم البيان، بذ يف صناعة اإلقراء، وبرز يف العربية مع علم احلديث هو إمام يف التجويد واإلتقان،: وقال اليسع بن حزم
وفقه الشريعة، كان إذا صعد املنرب حن إليه جذع اخلطابة، ومسع له أنني االستطابة، مع خشوع ودموع، رحلت إليه عام أربعة 

  .وعشرين، فحملت عنه

بن خلف بن صاف، وحممد بن جعفر بن محيد البلنسي، وأبو بكر بن أبو بكر حممد بن خري اللمتوين، وحممد : وحدث عنه: قلت
اجلد الفهري، وحممد بن إبراهيم بن الفخار، وحممد بن يوسف بن مفرج الباقي بتلمسان إىل سنة ست مئة، وأمحد بن علي احلصار، 
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ق آخرهم عبد الرمحن بن علي الزهري وإبراهيم بن حممد بن ملكون النحوي، وجنبة بن حيىي، وأبو حممد بن عبيد اهللا احلجري، وخل
  .613الذي حدث عنه بصحيح البخاري يف سنة 

وتال عليه بالسبع عدد كثري، منهم أبو العباس أمحد بن حممد بن مقدام الرعيين، وحممد بن علي بن حسنون الكتامي، وماتا يف سنة 
يا باإلجازة أبو القاسم أمحد بن يزيد بن عبد الرمحن بن أربع وست مئة، وحممد بن عبد اهللا بن الغاسل، وآخر من روى عنه يف الدن

  .بقي البقوي الباقي إىل سنة مخس وعشرين وست مئة

  .مات شريح يف الثالث والعشرين من مجادى األوىل سنة تسع وثالثني ومخس مئة، وكانت جنازته مشهودةً

  . مدرس النظاميةوفيها مات رئيس الشافعية أبو منصور سعيد بن حممد بن الرزاز البغدادي

  البديع

اإلمام احملدث املتقن الفقيه، مفيد مهذان، أبو علي، أمحد بن سعد بن علي بن احلسن بن القاسم بن عنان، العجلي اهلمذاين، املعروف 
  .بالبديع

  .ولد سنة مثان ومخسني

  .ومسعه أبوه، مث طلب بنفسه، ورحل ومجع

تاب املتحابني البن الل، ومسع من بكر بن حيد، ويوسف بن حممد اهلمذاين، مسع من أيب الفرج علي بن حممد بن عبد احلميد ك
  .والشيخ أيب إسحاق ملا مر م، ومسع بأصبهان من سليمان احلافظ، والرئيس الثقفي، وببغداد من أيب الغنائم بن أيب عثمان

  .ابن عساكر، وابن السمعاين، وابن اجلوزي: حدث عنه

  . القدر، واسع الرواية، له نظمإمام ثقة، جليل: قال أبو سعد

  .فاضل، يرجع إىل علوم فقه وأدب، وحدث ووعظ: وقال شريويه

  .تويف يف رجب سنة مخس وثالثني ومخس مئة، وقربه يزار

  الزيدي

 بن الشيخ العالمة املقرىء النحوي، عامل الكوفة، وشيخ الزيدية، أبو الربكات، عمر بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن أمحد بن علي
احلسني ابن علي بن محزة بن حيىي بن احلسني بن الشهيد زيد بن علي، العلوي الزيدي الكويف احلنفي، إمام مسجد أيب إسحاق 

  .السبيعي

  .ولد سنة اثنتني وأربعني وأربع مئة

  .وله إجازة من حممد بن علي بن عبد الرمحن العلوي، تفرد ا

ور، وابن البسري، وأبا الفرج بن عالن، وأبا القاسم بن املنثور اجلهين، ومن حممد بن ومسع أبا بكر اخلطيب، وأبا احلسني بن النق
  .احلسن األمناطي

  .وسكن الشام مدة
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  .وأخذ العربية عن أيب القاسم زيد بن علي الفارسي

  .السمعاين، وابن عساكر، وأبو موسى، وعدة: حدث عنه

  .وتال عليه بالقراءات يعيش بن صدقة

يخ كبري، له معرفة بالفقه واحلديث واللغة والتفسري والنحو، وله التصانيف يف النحو، وهو فقري قانع باليسري، مسعته ش: قال السمعاين
  .أنا زيدي املذهب، لكين أفيت على مذهب السلطان: يقول

  .وحكى احلافظ ابن عساكر عن شيخ حدثه عن أيب الربكات أنه يقول بالقدر وخبلق القرآن

  .539 تويف يف شعبان سنة

  ابن عبد السالم

    

  .الشيخ العامل، احملدث املسند، أبو احلسن، علي بن هبة اهللا بن عبد السالم بن عبد اهللا بن حيىي، البغدادي الكاتب

  .ولد سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة

واحلافظ األمري أبا نصر بن ومسع أبا حممد الصريفيين، وأبا احلسني بن النقور، وأبا القاسم بن البسري، وأبا منصور العكربي، 
  .ماكوال، وعدة

ابن عساكر، وابن السمعاين، وبزغش موىل ابن محدي، وإسحاق بن علي البقال، وأبو شجاع حممد بن املقرون، واملبارك بن : وعنه
 املوصلي، املبارك احلداد، والوزير حيىي بن زبادة، وحيىي بن ياقوت، وعمر بن طربزد، وزيد بن احلسن الكندي، وسليمان بن

  .ويوسف بن أيب حامد األرموي، وخلق

شيخ كبري، من بيت الرئاسة والتقدم، واسع الرواية، صاحب أصول حسنة مليحة، مسع بنفسه، وأكثر، ونقل ومجع، : قال السمعاين
 ا، مات يف سابع أكثر مساعه بقراءة ابن اخلاضبة، قرأت عليه الكثري، وكان ينحدر إىل واسط من جهة اخلليفة على األعمال اليت

  .رجب سنة تسع وثالثني ومخس مئة

  فاطمة بنت البغدادي

الشيخة العاملة الواعظة الصاحلة املعمرة، مسندة أصبهان، أم البهاء، فاطمة بنت حممد بن أيب سعد أمحد بن احلسن بن علي بن 
  .البغدادي األصبهاين

  .مولدها بعد األربعني وأربع مئة

 الثقفي، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وأيب الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي املقرىء، وسعيد أمحد بن حممود: ومسعت من
  .بن أيب سعيد العيار

  .وعمرت، وتفردت بأشياء

السمعاين، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، وحممد ابن أيب طالب بن شهريار، وعبد اللطيف بن حممد اخلوارزمي، : حدث عنها
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  .مد بن حممد الراراين، وجعفر بن حممد آيوسان، وابن بنتها داود بن معمروحممد بن حم

  .شيخة معمرة مسندة، وأرخ مولدها: قال السمعاين

  .وهلا قريب من أربع وتسعني سنة: قال. توفيت يف اخلامس والعشرين من رمضان سنة تسع وثالثني ومخس مئة: وقال أبو موسى

  أكز

  .سام الدين احلاجبواقف املدرسة األكزية بدمشق، ح

  .من كرباء أمراء دمشق

  .أمسك يف سنة مثان وثالثني، ومسلت عيناه، وسجن، وأخذت أمواله

  ابن طراد

مر أبوه . الوزير الكبري، أبو القاسم، علي بن النقيب الكامل أيب الفوارس طراد بن حممد بن علي، اهلامشي العباسي الزينيب البغدادي
  .وأعمامه

  .تني وأربع مئةولد سنة اثنتني وس

  .مسع من أبيه، وعميه أيب نصر وأيب طالب، وأيب القاسم بن البسري، ورزق اهللا التميمي، وابن طلحة النعايل، ونظام امللك، وعدة

  .وأجاز له أبو جعفر بن املسلمة

  .روى الكثري

  .ن بن أمحد بن عصية، وطائفة سواهمأبو أمحد بن سكينة، وأبو سعد السمعاين، وأبو القاسم ابن عساكر، وعبد الرمح: وحدث عنه

، فقلد أخاه أبا 523وكان يصلح إلمرة املؤمنني، ويل أوالً نقابة العباسيني بعد والده، وعظم شأنه إىل أن وزر للمسترشد سنة 
أقاموا احلسن حممد بن طراد النقابة، مث يف شعبان سنة ست وعشرين قبض على الوزير علي، وحبس، واحتيط على أمواله ونائبه، و

يف نيابة الوزارة حممد بن األنباري، مث أطلق بعد أربعة أشهر، وقرر عليه مال يزنه، ووزر أنوشروان قليالً، مث أعيد ابن طراد إىل 
  .الوزارة سنة مثان وعشرين، وزيد يف تفخيمه

ير، مث توجه مسعود جبيشه إىل مث سار يف خدمة املسترشد حلرب مسعود بن حممد بن ملكشاه، فلما قتل املسترشد قبضوا على الوز
بغداد ومعه الوزير أبو القاسم، فوصل الوزير ساملاً، وقد هرب الراشد باهللا ولد املسترشد إىل املوصل، فدبر الوزير يف خلعه، وبايع 

 يف الوزارة املقتفي، فاستوزره، وعظم ملكه، فلم يزل على الوزارة إىل أن هرب إىل دار السلطان مستجرياً ا ألمر خافه، وناب
قاضي القضاة الزينيب، وذلك يف سنة أربع وثالثني، مث استوزر املقتفي ابن جهري، مث قدم السلطان مسعود بغداد سنة ست وثالثني، 

  .ولزم ابن طراد بيته إىل أن تويف

    

السنية العظام، شجاعاً جريئاً، خلع كان علي بن طراد صدراً مهيباً وقوراً، دقيق النظر، حاد الفراسة، عارفاً باألمور : قال السمعاين
الراشد، ومجع الناس على خلعه ومبايعة املقتفي يف يوم، مث إن املقتفي تغري رأيه فيه، وهم بالقبض عليه، فالتجأ إىل دار السطان، فلما 
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ه إدرار على القراء والزهاد، قدم السلطان أمر حبمله إىل داره مكرماً، فاشتغل بالعبادة، وكان كثري التالوة والصالة، دائم البشر، ل
  .مرحباً بصنعة ال تنفق إال عند املوت: قرأت عليه الكثري، وكان يكرمين غاية اإلكرام، وأول ما دخلت عليه يف وزارته قال

مات الوزير شرف الدين علي بن طراد يف مستهل رمضان سنة مثان وثالثني ومخس مئة، وشيعه وزير : قال أمحد بن صاحل اجليلي
  .ت أبو نصر ابن جهري وخالئق، رمحه اهللالوق

  الزمخشري

  .العالمة، كبري املعتزلة، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد، الزخمشري اخلوارزمي النحوي، صاحب الكشاف واملفصل

  .رحل، ومسع ببغداد من نصر بن البطر وغريه

  .وحج، وجاور، وخترج به أئمة

  .ام أيب منصور بن اجلواليقيذكر التاج الكندي أنه رآه على باب اإلم

  : ملا قدم الزخمشري للحج، أتاه شيخنا أبو السعادات بن الشجري مهنئاً بقدومه، وقال: وقال الكمال األنباري

 أحمد بن علي أطيب الخبر عن  مساءلة الركبان تخبرني كانت

  ُأذني بأحسن مما قد رأى بصري  التقينا فال واللّه ما سمعت حتّى

إن زيد اخليل دخل على رسول اهللا صلى اهللا : ليه، ومل ينطق الزخمشري حىت فرغ أبو السعادات، فتصاغر له، وعظمه، وقالوأثىن ع
يا زيد، كل رجل وصف يل وجدته دون الصفة إال أنت، فإنك فوق ما وصفت : عليه وسلم، فرفع صوته بالشهادتني، فقال له

  .وكذلك الشريف ودعا له، وأثىن عليه

  .ى عنه باإلجازة أبو طاهر السلفي، وزينب بنت الشعريرو: قلت

  .وروى عنه أناشيد إمساعيل بن عبد اهللا اخلوارزمي، وأبو سعد أمحد ابن حممود الشاشي، وغريمها

  .وكان مولده بزخمشر قرية من عمل خوارزم يف رجب سنة سبع وستني وأربع مئة

  .وله نظم جيدوكان رأساً يف البالغة والعربية واملعاين والبيان، 

  : أنشدنا إمساعيل بن عبد اهللا، أنشدين الزخمشري لنفسه يرثي أستاذه أبا مضر النحوي: قال السمعاين

 عيناك سمطين سمطين تساقطها  ما هذه الدرر التي وقائلٍة

  أبو مضٍر ُأذني تساقط من عيني  هو الدر الذي قد حشا به فقلت

  : ين، أنشدنا أمحد بن حممود القاضي بسمرقند، أنشدنا أستاذي حممود بن عمرأنبأين عدة عن أيب املظفر بن السمعا

 تطّيبنا النّجل من أعين البقر وما  قل لسعدى ما لنا فيك من وطر أال

 واهللا يجزي من اقتصر عيونهم  اقتصرنا بالذين تضايقت فإنّا

بال كدر ولم  ولكن عنده كّل جفوٍة مليح نيا صفاءأر في الد 

 إلى جنب حوض فيه للماء منحدر  أنس إذ غازلته قرب روضٍة ولم
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 به ورد الخدود وما شعر أردت  له جئني بورٍد وإنّما فقلت

 له هيهات ما في منتظر فقلت  فقال انتظرني رجع طرٍف أجىء به

 له إنّي قنعت بما حضر فقلت  وال ورد سوى الخد حاضر فقال

  .هذا شعر ركيك ال رقيق: قلت

  .قرأت على زينب بنت عبد الرمحن بنيسابور، عن الزخمشري، أخربنا ابن البطرة، فذكر حديثاً من احملامليات: ل ابن النجارقا

برع يف اآلداب، وصنف التصانيف، ورد العراق وخراسان، ما دخل بلداً إال واجتمعوا عليه، وتلمذوا له، وكان : قال السمعاين
  .مات ليلة عرفة سنة مثان وثالثني ومخس مئة. ت على كالمه رياح الباديةعالمةً نسابةً، جاور مدةً حىت هب

له الفائق يف غريب احلديث، وربيع األبرار، وأساس البالغة، ومشتبه أسامي الرواة، وكتاب النصائح، واملنهاج يف : وقال ابن خلكان
  .األصول، وضالة الناشد

  . الثلجسقطت رجله، فكان ميشي على جاون خشب، سقطت من: قيل

  .وكان داعيةً إىل االعتزال، اهللا يساحمه

  البحيري

  .الشيخ الثقة الصاحل، مسند نيسابور، أبو بكر، عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد، البحريي النيسابوري

  .ولد سنة ثالث ومخسني وأربع مئة

    

لقاسم القشريي، ووالده، وعمه عبد احلميد، وإمساعيل بن عبد الرمحن مسع أبا بكر البيهقي، وأمحد بن منصور املغريب، واإلمام أبا ا
  .امليكايل، وأبا سهل احلفصي، وعدة

  .وتفرد بسماع املتفق واملفترق للجوزقي عن املغريب

  .السمعاين، وحممد بن فضل اهللا الساالري، واملؤيد ابن حممد الطوسي، وآخرون: حدث عنه

  .وأجاز لعبد الرحيم بن السمعاين

  .هو من بيت رواية ودينو

  .مات يف مجادى األوىل سنة أربعني ومخس مئة

  .ومات أبوه العدل اجلليل أبو احلسن عبد اهللا بعد الستني وأربع مئة

  .يروي عن أيب نعيم عبد امللك اإلسفراييين ومجاعة

  .زاهر الشحامي يف مشيخته: يروي عنه

  الطبقة التاسعة والعشرون

  سعد الخير
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احملدث املتقن، اجلوال الرحال، أبو احلسن، سعد اخلري بن حممد بن سهل بن سعد األنصاري األندلسي البلنسي الشيخ اإلمام، 
  .التاجر

  .سعد اخلري األندلسي الصيين: سار من األندلس إىل إقليم الصني، فتراه يكتب

  .وكان من الفقهاء العلماء

لبطر، وطبقتهم، وبأصبهان أبا سعد املطرز وطائفة، وبالدون من عبد الرمحن مسع ببغداد من طراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، وابن ا
  .ابن محد

مث مسع بنته فاطمة من فاطمة اجلوزدانية كثرياً وهي حاضرة، ومسعها ببغداد من أصحاب اجلوهري، وحصل الكتب اجليدة، مث استقر 
  .ببغداد

 اخلالق بن أسد، وابن اجلوزي، والكندي، وابنته فاطمة، وزوجها ابن عساكر، والسلفي، والسمعاين، واملديين، وعبد: حدث عنه
  .علي بن جنا الواعظ

  .وتفقه على الغزايل

  .وقرأ األدب على أيب زكريا التربيزي

  .مات يوم عاشوراء سنة إحدى وأربعني ومخس مئة

  .وثقه ابن اجلوزي وغريه

يا سيدنا، : فجاء، وقال: قال.  جارية القاضي، فلم تعرفه به لقلتهذكر السمعاين أنه محل إىل قاضي املرستان يسري عود، فدفعه إىل
مث إن . ال حاجة لنا فيه: دفعته إىل اجلارية، فسأهلا عنه، فاعتلت بقلته، وأحضرته، فرماه القاضي، وقال: قال. ال: وصل العود ؟ قال

 إال خبمسة أمناء عوداً، فبقي يلح على القاضي أن سعد اخلري طلب منه أن يسمع ولده جابراً جزء األنصاري، فحلف أن ال حيدثه به
  .يكفر ميينه، فما فعل، وال هو محل شيئاً

  ابن اإلخوة

  .الشيخ اجلليل، أبو العباس، أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اإلخوة، البغدادي العطار الوكيل، جد املؤيد بن اإلخوة

  .دريد عن أيب منصور العكربيمسع أبا القاسم بن البسري، وغريه، وتفرد باتىن البن 

  .السمعاين، وطائفة خامتتهم الفتح بن عبد السالم: روى عنه

  .وعاش ستاً ومثانني سنة

شيخ ي، حسن املنظر، خري، متقرب إىل أهل اخلري، وهو أبو شيخينا عبد الرحيم وعبد الرمحن، تويف يف : قال أبو سعد السمعاين
  .ةخامس رمضان سنة إحدى وأربعني ومخس مئ

  شيخ الشيوخ
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  .الشيخ الصاحل، أبو الربكات، إمساعيل بن أيب سعد أمحد بن حممد بن دوست، النيسابوري

  . ببغداد465ولد سنة 

  .فسمع من أيب القاسم عبد العزيز بن علي األمناطي، وعلي بن البسري، وأيب نصر الزينيب، ورزق اهللا، ومجاعة

لقاسم بن عساكر، والسمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وأبو أمحد بن سكينة وهو سبطه، ابناه عبد الرحيم وعبد اللطيف، وأبو ا: وعنه
  .وسليمان املوصلي، وأمحد بن احلسن العاقويل

  .وقور مهيب، على شاكلة محيدة، ما عرفت له هفوةً، قرأت عليه الكثري، وكنت نازالً برباطه: قال السمعاين

يا سيدي، ما جتد ؟ فما قدر على النطق، فكتب :  حاضراً ملا احتضر، فقالت له أميكنت: مسعت ابن سكينة يقول: قال ابن النجار
  .الواقعة مث مات" روح وريحانٌ وجنةُ نِعيم: على يدها

  .مات يف عاشر مجادى اآلخرة سنة إحدى وأربعني ومخس مئة، وعملوا ملوته وليمةً بنحو ثالث مئة دينار: قلت

  شافع

  .العالمة أبو عبد اهللا اجليلي، مث الكرخي، من كبار أئمة الشافعيةابن عبد الرشيد، 

  .رحل، وتفقه على الغزايل، وإلكيا

  .ومسع بالبصرة من القاضي أيب عمر النهاوندي

  .وتصدر للعلم ببغداد

  .روى عنه السمعاين

  .مات يف احملرم سنة إحدى وأربعني ومخس مئة وهو يف عشر الثمانني

  ابن اآلبنوسي

  .املفيت العابد، أبو احلسن، أمحد بن اإلمام احملدث أيب حممد عبد اهللا بن علي بن اآلبنوسي، البغدادي الشافعي الوكيلالفقيه 

  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة

    

  .مسع أبا القاسم بن البسري، وإمساعيل بن مسعدة، وأبا نصر الزينيب، وعدة، وتفق على قاضي القضاة احلموي

االعتزال، مث لطف اهللا به، وصار من أهل السنة واملتابعة، وكان يدري املذهب والفرائض واخلالف والشروط، ثقةً ونظر يف الكالم و
  .زاهداً مصنفاً ذكاراً، متأهلاً، مؤثراً لالنقطاع

  .السمعاين، وابن عساكر، والكندي، وسليمان املوصلي، وآخر من روى عنه بنته شرف النساء: روى عنه

  .احلجة سنة اثنتني وأربعني ومخس مئةمات يف ثامن ذي 

  .ومات أبوه بعد اخلمس مئة

  ابن األشقر



الذهيب-سري أعالم النبالء  3810  

  .أبو بكر أمحد بن علي بن عبد الواحد، الدالل البغدادي ابن األشقر

  .مسع أبا احلسني بن املهتدي باهللا، وابن هزارمرد الصريفيين

  .األصفر، وعبد امللك بن أيب الفتح، وعدةالسمعاين، وأبو اليمن الكندي، وترك بن حممد العطار، وأمحد بن : وعنه

  .صاحل خري، صحيح السماع

  .مات يف صفر سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة

  ابن أخت الطويل

  .الشيخ الصاحل املعمر، مسند مهذان، أبو بكر، هبة اهللا بن الفرج، اهلمذاين ابن أخت الطويل

  .ولد سنة اثنتني ومخسني وأربع مئة

يوسف بن حممد اخلطيب، وأيب الفضل القومساين اإلمام، وأيب احلسن علي بن حممد البجلي اجلريري، وبكر أيب القاسم : ومسع من
  .ابن حيد، وسفيان بن احلسني بن فنجويه، وعبدوس بن عبد اهللا، وطائفة

  . وابن عساكر، وعدةاحلافظ أبو العالء العطار، وأوالده أمحد، وعبد الغين وواثلة، واملؤيد بن اإلخوة، والسمعاين،: روى عنه

  .وأجاز فيما قيل لعبد اخلالق النشتربي

  .وكان من خيار الشيوخ

  .هو أحب إيل من كل شيخ مذان: كان احلافظ أبو العالء يقول

فمن مسموعاته السنن من . إنه ولد سنة ثالث ومخسني: وأثىن عليه السمعاين يف حتبريه، وذكر مولده سنة اثنتني، وقال أليب العالء
ومن . وحدث به، فسمعه منه أمحد وعاتكة ولدا احلافظ أيب العالء. جلي، أخربنا أبو بكر بن الل، عن ابن داسة، عن أيب داودالب

  .مساعاته مكارم األخالق البن الل، مسعه من البجلي عنه

  .تويف يف شعبان سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة عن تسعني سنة

  الدومي

  .ح بن أمحد بن حممد بن عبيد اهللا بن علي، الدومي، مث البغدادي، الوراقالشيخ اجلليل، أبو الفتح، مفل

  .مولده سنة سبع ومخسني وأربع مئة

  .مسع أبا بكر اخلطيب، وابن هزارمرد الصريفيين، وأبا احلسني بن النقور، وعلي بن البسري

  . حممد بن الساوي، وترك بن حممد العطارابن عساكر، وأبو سعد السمعاين، وعمر بن طربزد، ويوسف بن املبارك، وأبو: وعنه

كتبت عنه الكثري، وكان شيخاً ال بأس به، كان يعقد يف قطيعة الفقهاء بالكرخ، ويكتب الرقاع باألجرة، ومسعت : قال السمعاين
  .مئةأنه مجع ماالً كثرياً، ودفنه، فورثه ولده منجح، كان حريصاً، تويف يف ثاين عشر احملرم سنة سبع وثالثني ومخس 

  .تويف بعد سنة مخسني ومخس مئة. وولده منجح بن مفلح، يروي عن ابن البطر وحنوه: قلت

  .روى عنه إلياس بن جامع. وحفيده مصلح بن منجح بن مفلح، مسع هبة اهللا بن الطرب وغريه



الذهيب-سري أعالم النبالء  3811  

، وأبو طالب علي بن عبد ومات مع مفلح أبو عبد اهللا احلسني بن علي سبط اخلياط، وأبو الفتح عبد اهللا بن حممد بن البيضاوي
الرمحن الصوري، وأمري املسلمني علي بن يوسف بن تاشفني، والعالمة عمر ابن حممد بن أمحد بن لقمان النسفي، وكوخان طاغية 

 الترك واخلطا، واخلطيب أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن املهتدي باهللا، والقاضي املنتجب أبو املعايل حممد بن الزكي حيىي القرشي

  .بدمشق

  الشريك

  .اإلمام املسند، أبو عمرو، عثمان بن حممد بن أمحد، البلخي

مسع أباه، وإبراهيم بن حممد بن سليمان الوراق، واحلافظ أبا علي الوخشي، وحممد بن عبد امللك املاسكاين، وأبا سعيد اخلليل بن 
  .أمحد السجزي، وطائفةً

العلم، مكثراً من احلديث، معمراً، كتب إيل مبروياته، يروي املوطأ عن عبد كان فاضالً، حسن السرية من أهل : قال السمعاين
الوهاب بن أمحد احلديثي، عن زاهر بن أمحد السرخسي، ويروي تفسري أيب الليث السمرقندي، عن الوخشي، عن متيم بن زرعة، 

  ...عنه، وروى عن الوخشي سنن أيب داود، وعدة تفاسري

  .ادى األوىل سنة سبع وثالثني ومخس مئةتويف ببلخ يف مج: إىل أن قال

  ابن الصباغ

  .العدل الصدوق العامل، أبو القاسم، علي بن العالمة شيخ الشافعية أيب نصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن الصباغ البغدادي

    

  .مسع أباه، وأبا حممد الصريفيين، وطراداً الزينيب

ين، ومحزة بن القبيطي، وعبد اللطيف بن أيب النجيب، وزاهر بن رستم، ويوسف بن السلفي، وابن عساكر، والسمعا: حدث عنه
  .اخلفاف، وأمحد بن احلسن العاقويل، وسليمان املوصلي، وأخوه حممد ابن علي، وعبد ايد بن العالء

  .كان من املعدلني ببغداد: قال ابن النجار

  .ولدت يف آخر سنة إحدى وستني: شيخ ثقة صاحل صدوق، حسن السرية، قال يل: قال السمعاين

تويف يف مجادى األوىل سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة، وتبعه خلق عظيم، وكان شيخ الوقت، بقي نيفاً : وقال أمحد بن صاحل اجليلي
  .ومخسي سنة شاهداً، وهو آخر من روى ببغداد كتاب ابن جماهد يف القراءات

  .قدماً لدينه وعلمه وبيتهوكان شيخاً حسناً فاضالً حمترماً، م: قال

وفيها مات أمحد بن عبد اهللا بن علي بن اآلبنوسي، وأبو جعفر البطروجي، وأبو جعفر بن الباذش املقرىء، وأبو بكر أمحد بن علي 
 ابن األشقر، ودعوان بن علي املقرىء، وعمر بن ظفر املغازيل، وحممد بن أمحد بن أيب الفتح الطرائفي، والقاضي أبو عبد اهللا

اجلاليب، والفقيه نصر اهللا بن حممد املصيصي، وهبة اهللا بن الفرج ابن أخت الطويل، وأبو السعادات هبة اهللا بن علي بن الشجري 
  .النحوي
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  ابن الرزاز

  .شيخ الشافعية، أبو منصور، سعيد بن حممد بن عمر بن الرزاز، الشافعي البغدادي، مدرس النظامية

  .يل، وإلكيا اهلراسي، وأيب بكر الشاشي، وأسعد امليهينتفقه بالغزايل، وأيب سعد املتو

  .ومسع من رزق اهللا التميمي، ومجاعة

  .وخترج به األصحاب. وتصدر، وأفاد، وكان ذا وقار ومست وحرمة تامة، ويل تدريس النظامية مدة، مث عزل

  .السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وطائفة: روى عنه

  .ني ومخس مئة، وصلى عليه ولده أبو سعد، وعاش سبعاً وسبعني سنةمات يف ذي احلجة سنة تسع وثالث

  الدهان

  .احملدث الصاحل، أبو نصر، عبيد اهللا بن أيب عاصم عبد اهللا بن أيب الفضل، اهلروي الصويف الدهان، صاحب شيخ اإلسالم

  .مسع أبا عاصم الفضيل بن حيىي، وحممد بن أيب مسعود الفارسي، والزم شيخ اإلسالم مدةً

  .روى عنه سبطه أبو روح اهلروي، وهو الذي حرص عليه، ومسعه الكثري

  .وروى عنه ابن السمعاين، وباإلجازة ابنه عبد الرحيم، وابن اجلوزي، وابن بوش

  .تويف سنة تسع وثالثني ومخس مئة، وقد قارب الثمانني

  عمر بن ظفر

  .قرىءابن أمحد، اإلمام، مفيد بغداد، أبو حفص الشيباين املغازيل امل

  .تال بالروايات الكثرية على أمحد بن أيب األشعث السمرقندي، وغريه

  .تال عليه حيىي بن أمحد األواين بالسبع

  .وكان مولده يف سنة إحدى وستني وأربع مئة

  .هأيب القاسم علي بن البسري، ومالك البانياسي، وطراد الزينيب، والنعايل، وخلق، حىت كتب عن ابن احلصني وذوي: ومسع من

ابن السمعاين، وابن عساكر، وابن اجلوزي، وأبو اليمن الكندي، وابن سكينة، ويوسف بن كامل، وعلي بن حممود : وروى عنه
  .القطان، وآخرون

  .ونسخ شيئاً كثرياً، وعين بالرواية، مع اخلري والصالح والعلم، وقد ختم عليه مبسجده خلق كثري

صحب األكابر، وخدمهم، قيم بكتاب اهللا، ختم عليه خلق، كتبت عنه الكثري، هو شيخ صاحل، حسن السرية، : قال السمعاين
وأظهر املبارك بن كامل مساعه يف السادس من انتقاء ابن أيب الفوارس على املخلص على ورقة عتيقة من علي بن البسري، فشنع أبو 

  .ما مسع من البسري شيئاً، وسن عمر حمتمل: القاسم بن السمرقندي عليه، وقال

  .تويف يف حادي عشر شعبان سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة
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  ظاهر بن أحمد

  .أبو القاسم البغدادي املسامريي البزاز، الرجل الصاحل

  .مسع رزق اهللا التميمي، وطراداً الزينيب، وابن البطر

  .السمعاين، ويوسف بن املبارك، وحممد بن علي القبيطي: وعنه

  .ني ومخس مئةتويف يف ذي القعدة سنة إحدى وأربع

  الجالبي

  .القاضي أبو عبد اهللا، حممد بن علي بن حممد بن حممد بن الطيب ابن اجلاليب بالضم ، الواسطي املالكي املغازيل املعدل الشروطي

  .ولد سنة سبع ومخسني وأربع مئة

    

 علي إمساعيل بن حممد بن كماري، ومسعه أبوه من أيب احلسن حممد بن حممد بن خملد األزدي، واحلسن بن أمحد الغندجاين، وأيب
وأيب يعلى علي بن عبيد اهللا بن العالف، وأيب منصور حممد بن حممد العكربي ملا قدم واسطاً، ومسع ببغداد من احلميدي، وله إجازة 

  .من أيب غالب بن اخلالة اللغوي، وأيب بكر اخلطيب، وأيب متام علي بن حممد صاحب ابن املظفر، وتفرد بأشياء

شيخ متودد، حسن االسة، ينوب عن قاضي واسط، احندرت إليه، ومسعت منه الكثري، من ذلك مسند اخللفاء : لسمعاينقال ا
الراشدين ألمحد بن سنان، والرب والصلة البن املبارك، وحدث ببغداد بعد سنة عشرين ومخس مئة، وكان شيخنا أمحد بن األغالقي 

  .ما ظاهره، فالصدق واألمانة، وهو صحيح السماع واألصوليرميه بأنه ادعى مساع شيء مل يسمعه، وأ

احلسن بن مكي املرندي، وأبو املظفر علي ابن نغوبا وحيىي بن الربيع الفقيه، وحيىي بن احلسني األواين، وأبو : حدث عنه: قلت
  .د املندائياملكارم علي بن عبد اهللا بن اجللخت، وأبو بكر أمحد بن صدقة الغرايف، وأبو الفتح حممد بن أمح

  .اجلاليب بالفتح، فأنا رأيته بالضم خبط والده يف تاريخ واسط وكذا قيده ابن نقطة وغريه: وكان أبو الفتح يغلط، ويقول

  .542مات يف رمضان سنة 

  ابن المختار

املؤيد باهللا، العباسي الشيخ اجلليل، مسند وقته، أبو متام، أمحد بن الشيخ أيب العز حممد بن املختار بن حممد بن عبد الواحد بن 
  .البغدادي التاجر اجلوال، ويعرف بابن اخلص

  .ولد يف حدود سنة مخسني وأربع مئة

  .ومسع أبا جعفر بن املسلمة، فكان آخر من روى خبراسان صفة املنافق للفريايب عنه، ومسع أيضاً أبا نصر الزينيب

  . الصفار، وإمساعيل القاري، وآخرونالسمعاين، وابنه عبد الرحيم، والقاسم بن عبد اهللا: روى عنه

  .تويف بنيسابور بعد أن أكثر من التجارة بالبحار واهلند والترك يف خامس ذي القعدة سنة ثالث وأربعني ومخس مئة
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  الطرائفي

  .املعمر، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن أيب الفتح احلسن، البغدادي الطرائفي

  .آخر من روى عنه الفتح بن عبد السالم. از له هو واخلطيب، وعبد الصمد بن املأمونمسع صفة املنافق من ابن املسلمة، وأج

  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة عن إحدى وتسعني سنة

  .محزة بن القبيطي، وأخوه، وزاهر بن رستم، وأمحد بن احلسن العاقويل: روى عنه

  ابن الداية

  .يحممد بن علي، ابن الداية البغداد

  .مسع منه الفتح صفة املنافق بعد األربعني ومخس مئة بسماعه من أيب جعفر بن املسلمة

  .يكىن أبا غالب، عاش سبعاً ومثانني سنة

  .السمعاين، ومحزة حممد ابنا علي بن القبيطي، وسليمان املوصلي: روى عنه

  .تويف يف حمرم سنة ثالث وأربعني ومخس مئة

 ال يعرف اسم جده، كان أبوه فراشاً يف بيت رئيس الرؤساء، وأمه داية هلم، فريب معهم، ومسع مع هو أبو غالب،: قال ابن النجار
  .األوالد على أيب جعفر بن املسلمة، وعمر، ومسع منه احلفاظ والكبار، وكان يكرب يف اجلامع خلف اخلطيب، وكان مساعه صحيحاً

  ابن الرماك

  .د بن عبد الرمحن بن عيسى، األموي اإلشبيلي، قل أن ترى العيون مثلهإمام النحو، أبو القاسم، عبد الرمحن بن حمم

  .أقرأ كتاب سيبويه، وخترج به أئمة

  .أخذ عن أيب عبد اهللا بن أيب العافية، وأيب احلسن بن األخضر

  .أبو بكر بن خري، وأبو إسحاق بن ملكون، وأبو بكر بن طاهر اخلدب: محل عنه

  .س مئةتويف كهالً سنة إحدى وأربعني ومخ

  الغنوي

  .اإلمام، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد بن حمرز، الغنوي الرقي، الفقيه الشافعي الصويف

  .مولده سنة تسع ومخسني وأربع مئة

  .مسع رزق اهللا التميمي، وعبد احملسن الشيحي، وحممد بن بكران الشامي، واحلميدي، وعدةً

 سيد اخلطباء عبد الرحيم بن نباتة يف سنة أربع ومثانني وافداً على النظام الوزير، وقدم اخلطيب أبو القاسم حيىي بن طاهر بن حممد بن
  .إن ديوان اخلطب مساعي من أيب عن جدي، ومل يكن معه نسخة، فقرأ عليه الغنوي من نسخة جديدة ال مساع عليها: فقال

  .وقد تفقه على الغزايل، وأيب بكر الشاشي
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  .وكتب كثرياً

  .ته وله مست وصمت، وعليه وقار وخشوعرأي: قال ابن اجلوزي

  .السمعاين، وأبو اليمن الكندي، وأبو حفص بن طربزد، وآخرون: روى عنه: قلت

  .مات ببغداد يف ذي احلجة سنة ثالث وأربعني ومخس مئة

  .وكان صدوقاً

  ابن الوزير

    

  .احلافظ املفيد، أبو علي، احلسن بن مسعود، ابن الوزير الدمشقي

  .وارزمي لتتش صاحب دمشقوزر جده حسن اخل

  .وهذا طلب العلم، ورحل يف احلديث

  .وسكن مرو، ومسع الكثري، وأكثر عن فاطمة اجلوزدانية. وتفقه أليب حنيفة

إنه ولد يف صفر سنة مثان وتسعني وأربع مئة، ومات مبرو يف : حافظ فطن، له معرفة باحلديث واألنساب، قال يل: قال السمعاين
  .ربعني ومخس مئةاحملرم سنة ثالث وأ

  .وله نظم جيد وفضائل: قلت

  الجورقاني

  .من قرى مهذان: وجورقان. اإلمام احلافظ الناقد، أبو عبد اهللا، احلسني بن إبراهيم بن احلسني ابن جعفر، اهلمذاين اجلورقاين

  .له مصنف يف املوضوعات يسوقها بأسانيده

  .يروي عن أيب حممد الدوين فمن بعده

  .بو الفرج بن اجلوزي كتاب املوضوعات لهوعلى كتابه بىن أ

  .أدركه أجله يف السفر، فبلغنا يف رجب خربه من سنة ثالث وأربعني ومخس مئة: قال ابن شافع

  .كتب وحصل، وصنف، وأجاد تصنيف كتاب املوضوعات حدثنا عنه عبد الرزاق اجليلي: قال ابن النجار

لغضائري، وشريويه الديلمي، ومحد بن نصر، وعبد امللك بن بنجري، وحيىي بن وروى عن ابن طاهر املقدسي، وحيىي بن أمحد ا: قلت
  .مندة، وأمحد بن عباد الربوجردي، ويرتل إىل عبد اخلالق اليوسفي

  .582حدث عنه بالكتاب ابن أخته جنيب بن غامن الطيان يف سنة 

  .تويف يف سادس عشر رجب سنة ثالث وأربعني ومخس مئة: قال ابن مشق

   ياقوتأبو الدر
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  .الرومي التاجر السفار، موىل عبيد اهللا بن البخاري

  .مسعه مواله من أيب حممد الصريفيين سبعة جمالس املخلص، وكتاب املزاح للزبري بن بكار

  .كان شيخاً ظاهره الصالح والسداد، ال بأس به، حدث مبصر ودمشق وبغداد: قال السمعاين

  .ارة، ومل يكن يفهم شيئاً، ومات بدمشق يف شعبان سنة ثالث وأربعني ومخس مئةقدم مصر ودمشق مرات للتج: وقال ابن عساكر

حدث عنه ابن عساكر، وابنه اء الدين القاسم، وأبو املواهب بن صصرى، وحممد بن الزنف، واخلضر بن كامل العابر، : قلت
رتوي، وعبد الرمحن بن عبد الواحد بن هالل، وعقيل بن أيب اجلن، وعبد الرمحن بن سلطان القرشي، وعبد الرمحن بن إمساعيل اجل

  .وعبد الصمد ابن جوشن التنوخي، وآخرون

وفيها مات أبو متام أمحد بن حممد بن املختار بن املؤيد باهللا التاجر بنيسابور، والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن نبهان الرقي، 
و القاسم اخلضر بن احلسني بن عبدان األزدي، وأبو علي سهل بن حممد وأبو علي احلسن بن مسعود ابن الوزير الدمشقي مبرو، وأب

لقي رزق اهللا، وقاضي القضاة أبو القاسم علي بن نور اهلدى أيب : ابن أمحد احلاجي بأصبهان، وعباد بن سرحان الشاطيب بالعدوة
ملبارك بن كامل اخلفاف، والفقيه أبو احلجاج طالب الزينيب، والقاضي أبو بكر بن العريب، وأبو غالب حممد بن علي ابن الداية، وا

  .يوسف بن دوناس الفندالوي املالكي، والقدوة عبد الرمحن احللحويل

  هبة الرحمن

ابن عبد الواحد بن شيخ اإلسالم أيب القاسم عبد الكرمي بن هوازن، الشيخ اإلمام، العامل اخلطيب، مسند خراسان، أبو األسعد 
  .يسابور، وكبري أهل بيته يف عصرهالقشريي النيسابوري، خطيب ن

  .مولده يف مجادى األوىل سنة ستني وأربع مئة

ومسع من جده أيب القاسم يف اخلامسة، ومن جدته فاطمة بنت الدقاق، ومن أبيه، وعميه أيب سعد وأيب منصور، ومن أيب سهل 
 املؤذن، وأيب نصر عبد الرمحن بن علي  صحيح البخاري، ومسع من أيب صاحل465احلفصي صاحب الكشميهين، مسع منه يف سنة 

التاجر، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وإمساعيل بن مسعدة، ونصر بن علي احلاكمي، وحممد ابن عبد العزيز الصفار، وأيب بكر حممد 
  .أيب عوانةومسع من احلاكمي سنن أيب داود، ومن عبد احلميد بن عبد الرمحن البحريي مسند . بن حيىي بن إبراهيم املزكي، وعدة

  .وروى الكثري، وبعد صيته، وارحتلوا إليه

ابن عساكر، والسمعاين، واملؤيد بن حممد الطوسي، والقاسم بن عبد اهللا الصفار، واملؤيد بن عبد اهللا القشريي، واملطهر : حدث عنه
  .، وخلق كثريبن أيب بكر البيهقي، وأبو الفتوح حممد بن حممد البكري، وأبو املظفر عبد الرحيم بن السمعاين

  .أملى جمالس كثريةً، وله أربعون حديثاً، وأخرى حياته ظهر به صمم يسمع معه إذا رفع القارىء صوته

    

إنه ادعى مساع الرسالة من جده، وما ظهر له عن جده إال أجزاء أيب العباس السراج، : مسعت أصحابنا يقولون: قال السمعاين
  .ن األجوبة يف فنون األسولة، وقد روى باإلجازة عن أيب نصر الزينيب وغريهوجمالس أمالها أبو القاسم، وكتاب عيو

  .تويف يف ثالث عشر سوال سنة ست وأربعني ومخس مئة
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  البيضاوي

اإلمام القاضي، أبو الفتح، عبد اهللا بن حممد بن حممد بن حممد بن البيضاوي الفارسي، مث البغدادي، احلنفي، أخو قاضي القضاة أيب 
  .زينيب ألمهالقاسم ال

  .مسع أبا جعفر بن املسلمة، وأبا الغنائم بن املأمون، وأبا حممد الصريفيين، وطائفةً

  .السمعاين، وابن عساكر، وابن اجلوزي، والكندي، وآخرون: وعنه

  .ئةشيخ صاحل متواضع، متحر يف قضائه اخلري، متثبت، تويف يف نصف مجادى األوىل سنة سبع وثالثني ومخس م: قال السمعاين

  السمذي

  .أبو املكارم، املبارك بن علي بن عبد العزيز، البغدادي اهلماين السمذي

  .مسع أمحد بن حممد بن محدوه، وأبا حممد بن هزارمرد، وأبا القاسم بن البسري

  .السمعاين، وابن طربزد، وعبد الوهاب بن مجاز القلعي، وآخر من روى عنه باإلجازة أبو منصور حممد بن عفيجة: وعنه

  .تويف يوم عاشوراء سنة تسع وثالثني ومخس مئة يف عشر التسعني

  األرموي

  .الشيخ الفقيه اإلمام املعمر القاضي، مسند العراق، أبو الفضل حممد ابن عمر بن يوسف بن حممد، األرموي، مث البغدادي الشافعي

  .ولد ببغداد يف سنة تسع ومخسني وأربع مئة

ن املسلمة، وعبد الصمد بن املأمون، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، وأيب احلسني بن النقور، وأيب ومسع باعتناء أبيه من أيب جعفر ب
  .بكر اخلطيب، وجابر بن ياسني، وأيب بكر حممد بن علي اخلياط املقرىء، وأيب نصر الزينيب، وطائفة

إبراهيم بن البتيت، والقاضي أسعد بن املنجى، ابن عساكر، والسلفي، والسمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وعمر بن طربزد، و: وعنه
وحممد بن علي بن الطراح، ومبارك بن صدقة احلاسب، ويونس بن حيىي اهلامشي، وعمر بن مسعود البزاز الزاهد، وزاهر بن رستم، 

 بن مالعب، وأخته وعثمان بن إبراهيم بن فارس السييب، وأخوه إمساعيل اخلباز، وشجاع بن سامل البيطار، والتاج الكندي، وداود
حفصة بنت مالعب، وسبطه يوسف بن حممد األرموي، وموسى بن الصيقل اهلامشي، وإمساعيل بن سعد اهللا بن محدي، ومظفر بن 

غيالن الدقاق، وسعيد بن حممد الرزاز، ومسمار بن عويس النيار، وعبد الرمحن بن املبارك بن املشتري، وأمحد بن يوسف بن صرما، 
  .السالم، وآخرونوالفتح بن عبد 

  .وكان فقيهاً مناظراً متكلماً صاحلاً كبري القدر

  .فقيه إمام متدين، ثقة صاحل، حسن الكالم، كثري التالوة، تفقه على الشيخ أيب إسحاق: قال السمعاين

هداً، فعزل، تويف يف رجب مسعت منه بقراءة احلافظ ابن ناصر، وقرأت عليه كثرياً، وكان ثقةً ديناً تالياً، وكان شا: وقال ابن اجلوزي
  .سنة سبع وأربعني ومخس مئة

  .وقد ويل قضاء دير العاقول: قلت
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  .مات يف رابع رجب وله مثان ومثانون سنة

وفيها مات أبو اخلري جامع بن عبد امللك النيسابوري، وأبو القاسم اجلنيد بن حممد القايين راة، واحملدث عبد الرمحن بن احلسن 
د زينب، والفقيه حممد بن إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وشيخ القراء أبو عبد اهللا حممد بن احلسن ابن غالم الشعري الصويف وال

الفرس الداين، وأبو نصر حممد بن منصور بن عبد الرحيم احلرضي النيسابوري، وأبو عامر حممد بن حيىي بن ينق الشاطيب األديب 
  .والواعظ الشهري أبو منصور مظفر بن أردشري العباديالطبيب، والسلطان مسعود بن حممد السلجوقي، 

  األموي

  .العالمة، أبو علي، احلسن بن سعيد بن أمحد القرشي األموي اجلزري الشافعي

  .قدم، فتفقه ببغداد، وبرع

  .ومسع من عبد العزيز بن علي األمناطي، وأيب القاسم بن البسري

  . آمدوويل قضاء جزيرة ابن عمر مدة، مث عزل، فتحول إىل

  .سنة إحدى ومخسني وأربع مئة: سألته عن مولده، فقال: قال ابن عساكر

  .544مسعت منه، ومات بفنك يف رمضان سنة : وقال يوسف بن مقلد

  األندي

  .احملدث اجلوال، أبو احلجاج، يوسف بن علي، القضاعي األندي احلداد القفال

  .ارحتل، وحج

طالب احلسني بن حممد الزينيب، وأيب الغنائم النرسي، ومسع صحيح مسلم من إمساعيل ولد ومسع ببغداد من أيب القاسم بن بيان، وأيب 
  .عبد الغافر الفارسي، ومسع املقامات من احلريري

    

  .ورجع، مث ارحتل مرةً ثانية، وسكن املرية، وروى الكثري

 الدباغ، وخطيب املوصل أبو الفضل، وابن احملدث رزين العبدري ومات قبله، وأبو حممد العثماين، وأبو الوليد بن: حدث عنه
  .بشكوال، وأبو القاسم بن حبيش، وأبو حممد بن عبيد اهللا، وعدة

  .واشتهر امسه

كان صدوقاً، صحيح السماع، ليس عنده كبري علم، استشهد يوم غلبة العدو على املرية يف مجادى األوىل : قال أبو عبد اهللا األبار
  .عاش مخساً ومثانني سنة، رمحه اهللا:  وقتل يومئذ خلق كثري، ويقالسنة اثنتني وأربعني ومخس مئة،

  المرادي
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  .العالمة الفقيه احملدث، أبو احلسن، علي بن سليمان بن أمحد، املرادي القرطيب الشقوري الشافعي

  .مولده قبل اخلمس مئة

 أيب عبد اهللا الفراوي، وعبد املنعم بن وارحتل إىل خراسان، فتفقه مبحمد بن حيىي، ومسع صحيح مسلم، وتواليف البيهقي من
القشريي، وهبة اهللا السيدي، وأقام هناك مدة، مث قدم بغداد، وكتب الكثري، مث قدم دمشق يف حدود سنة أربعني ومخس مئة بكتبه، 

  .فرتل على احلافظ ابن عساكر، فسر بقدومه، ألنه كان اتكل عليه يف كثري مما مسعا، فحدث يف دمشق بالصحيحني

كنت آنس به كثرياً، وكان أحد العباد، خرجنا معاً إىل نوقان لسماع تفسري الثعليب، فلمحت منه أخالقاً وأحواالً : ال السمعاينق
  .قلما جتتمع يف ورع، وعلقت عنه

لباً يف ندب للتدريس حبماة، فمضى إليها، مث ندب إىل التدريس حبلب، فدرس مبدرسة ابن العجمي، وكان ثبتاً ص: وقال ابن عساكر
  .السنة

  .روى عنه القاسم بن عساكر، وأبو القاسم بن احلرستاين، وحيىي بن منصور اليخلفي، وآخرون: قلت

  .مات حبلب يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني ومخس مئة

ا حيىي بن أخربن: أخربنا إسحاق بن طارق، أخربنا أبو يعلى عبد الكرمي بن عبد الصمد العقيلي، وابن عمه حيىي بن حممد، قاال
منصور، أخربنا علي بن سليمان، أخربنا زاهر، أخربنا البيهقي، حدثنا أبو احلسن العلوي، حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن بالويه، 

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا أمحد بن يوسف، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة قال
  .قد أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصاينيطع األمري ف

  األتابك

  .امللك عماد الدين األتابك زنكي بن احلاجب قسيم الدولة آقسنقر ابن عبد اهللا التركي، صاحب حلب

فوض إليه السلطان حممود بن ملكشاه شحنكية بغداد يف سنة إحدى عشرة ومخس مئة يف العام الذي ولد له فيه ابنه امللك العادل 
  .دين الشهيد، مث إنه حوله إىل مدينة املوصل، فجعله أتابكاً لولده امللقب باخلفاجي يف سنة اثنتني وعشرين ومخس مئةنور ال

مث استوىل على البالد، وعظم أمره، وافتتح الرها، ومتلك حلب واملوصل ومحاة ومحص وبعلبك وبانياس، وحاصر دمشق، وصاحلهم 
واستنقذ من الفرنج كفرطاب واملعرة، ودوخهم، وشغلهم بأنفسهم، ودانت له . رحهاعلى أن خطبوا له ا بعد حروب يطول ش

  .البالد

وكان بطالً شجاعاً مقداماً كأبيه، عظيم اهليبة، مليح الصورة، أمسر مجيالً، قد وخطه الشيب، وكان يضرب بشجاعته املثل، ال يقر 
  .وال ينام، فيه غرية حىت على نساء جنده، عمر البالد

ب يف سنة اثنتني وعشرين، وكانت للربسقي قد انتزعها من بين أرتق، مث وليها ابنه مسعود، والنائب ا قيماز، مث بعد قتلغ، قصد حل
فنازهلا جوسلني ملك الفرنج، فبذلوا له ماالً، فترحل، وجاء التقليد من السلطان حممود حبلب لزنكي، فدخلها، ورتب أمورها، 

  .نج، وكان أعداؤه حميطني به من اجلهات، وهو ينتصف منهم، ويستويل على بالدهموافتتح مدائن عدة، ودوخ الفر

مل خيلف قسيم الدولة مملوك السلطان ألب آرسالن ولداً غري زنكي، وله يومئذ عشر سنني، فالتف عليه غلمان أبيه : قال ابن واصل
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  .ورباه كربوقا، وأحسن إليه

ي بن مالك، وأشرف على أخذها، فأصبح مقتوالً، وفر قاتله خادمه إىل جعرب، نازل زنكي قلعة جعرب، وحاصر ملكها عل: قلت
  .وذلك يف خامس ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومخس مئة، فتملك ابنه نور الدين بالشام، وابنه غازي باملوصل

  .واوثب عليه مجاعة من مماليكه يف الليل، وهربوا إىل جعرب، فصاحب أهلها، وفرح: وقال ابن األثري

  .زاد عمر زنكي رمحه اهللا على الستني

  غازي

  .امللك سيف الدين غازي بن زنكي

  .متلك املوصل بعد أبيه، واعتقل ألب آرسالن السلجوقي

  .وكان عاقالً حازماً، شجاعاً جواداً، حمباً يف أهل اخلري

  .مل تطل مدته، وعاش أربعني سنة

    

  .وم لسماطهوكان أحسن امللوك شكالً، وكان له مئة رأس كل ي

  .وهو أول من ركب بالسناجق يف اإلقامة، وألزم األمراء أن يركبوا بالسيف والدبوس

  .وله مدرسة كبرية باملوصل

  .وقد مدحه احليص بيص، فأجازه بألف دينار

  .تويف ومل يترك سوى ولد مات شاباً ومل يعقب

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني ومخس مئة

  .ل أخوه امللك قطب الدين مودود والد ملوك املوصلومتلك بعد املوص

وكان مساطه يف العيد ألف رأس غنم سوى اخليل والبقر، وملا حاصرت الفرنج دمشق، بادر غازي، وكشف عنها، . ودفن مبدرسته
  .وخلف ولداً شاباً، فمات بعده بقليل، وانقطع عقبه

  أبو بكر

  .الشاعر املفلق، من ذرية بقي بن خملد احلافظحيىي بن حممد بن عبد الرمحن البقوي القرطيب، 

  .له موشحات بديعة

  .وكان رفيع راية القريض، وصاحب آية التصريح فيه والتعريض

  : وهو القائل

 متى كان فيك الصاب والعسل ريقاً  أقتل النّاس ألحاظاً وأطيبهم يا

 يزيدك فيه الراح والخجل ورد  في صحن خدك وهو الشّمس طالعة
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  من خدك الكتب أو من لحظك الرسل  ان حبك في قلبي يجددهإيم

 فعل عينيك جرحاً ليس يندمل من  اطّلعت على قلبي وجدت به لو

  .تويف سنة أربعني ومخس مئة

  ابن الشجري

دي، من ذرية جعفر العالمة، شيخ النحاة، أبو السعادات، هبة اهللا بن علي بن حممد بن محزة بن علي، اهلامشي العلوي احلسين البغدا
  .بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

ابن الشجري شيخ وقته يف معرفة النحو، درس األدب طول عمره، وكثر تالمذته، وطال عمره، وكان حسن : قال ابن النجار
  .اخللق، رفيقاً

  .أيب احلسني املبارك بن الطيوري كتاب املغازي لسعيد ابن حيىي األموي: روى عن

  .ابن اخلشاب، وابن عبدة، والتاج الكندي، وأبو احلسن ابن الزاهدة: يهقرأ عل

عبد امللك بن املبارك القاضي، وأمحد بن حيىي ابن الدبيقي، وسليمان بن حممد املوصلي، وعبد اهللا بن عثمان البيع، : وروى عنه أيضاً
  .وآخرون

ر، وكان أحد أئمة النحاة، له معرفة تامة باللغة والنحو، وله كان نقيب الطالبيني بالكرخ نيابةً عن ولد الطاه: قال السمعاين
تصانيف، وكان فصيحاً، حلو الكالم، حسن البيان واإلفهام، قرأ احلديث على مجاعة من املتأخرين مثل أيب احلسني بن الطيوري، 

  .كتبت عنه. وأيب علي بن نبهان

عادات، كان فريد عصره، ووحيد دهره يف علم النحو، أحنى من رأينا، شيخنا أبو الس: وقال الكمال عبد الرمحن بن حممد األنباري
وآخر من شاهدنا من حذاقهم وأكابرهم، وعنه أخذت النحو، وكان تام املعرفة باللغة، أخذ عن أيب املعمر بن طباطبا، وصنف، 

ذا مست، ال يكاد يتكلم يف جملسه وأملى كتاب األمايل، وهو كتاب نفيس يشتمل على فنون، وكان فصيحاً، حلو الكالم، وقوراً 
يا بين احتمل، فإن : قال. قال يل كذا وكذا: بكلمة إال وتتضمن أدب نفس أو أدب درس، ولقد اختصم إليه علويان، فقال أحدمها

  .االحتمال قرب املعايب

 ورد عليه يف أماكن من الكتاب، ملا فرغ ابن الشجري من كتاب األمايل أتاه ابن اخلشاب ليسمعه، فامتنع، فعاداه،: قال ابن خلكان
  .ولدت يف رمضان سنة مخسني وأربع مئة: قال. وخطأه، فوقف ابن الشجري على رده، فألف كتاب االنتصار يف ذلك

  .تويف يف السادس والعشرين من رمضان سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة، ودفن بداره، وإمنا مسع احلديث يف كهولته

  الميهني

: وميهنة.  الفضل، أمحد بن طاهر بن سعيد بن القدوة أيب سعيد فضل اهللا بن أيب اخلري امليهين اخلراساين الصويفالشيخ الصاحل، أبو

  .قرية معروفة

  .ولد سنة أربع وستني وأربع مئة
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 ومسع بقريته من أيب الفضل حممد بن أمحد العارف، وبنيسابور موسى بن عمران، وأبا بكر بن خلف، واحلافظ احلسن بن أمحد

  .السمرقندي، ومجاعة

  .وله إجازة من املفسر أيب احلسن الواحدي روى ا تفاسريه

  .استوطن بغداد، وروى الكثري

السمعاين، وغريه، وأبو أمحد بن سكينة، وأبو اليمن الكندي، والفتح بن عبد السالم، وطائفة، وتفرد أبو احلسن ابن املقري : روى عنه
  .بإجازته

ري، ورأى املشايخ، وخدم الصوفية واألكابر، وهو ظريف اجلملة مطبوع، حسن الشمائل، متواضع، مات سافر الكث: قال السمعاين
  .يف ثامن رمضان سنة تسع وأربعني ومخس مئة، ودفن على دكة اجلنيد رمحه اهللا مسع منه الفتح األربعني للحاكم

  ابن العربي

    

هللا بن حممد بن عبد اهللا، ابن العريب األندلسي اإلشبيلي املالكي، صاحب اإلمام العالمة احلافظ القاضي، أبو بكر، حممد بن عبد ا
  .التصانيف

  .يف سنة مثان وستني وأربع مئة: سأله ابن بشكوال عن مولده، فقال

  .مسع من خاله احلسن بن عمر اهلزين وطائفة باألندلس

القاضي أيب بكر، فإنه منافر البن حزم، حمط عليه وكان أبوه أبو حممد من كبار أصحاب أيب حممد بن حزم الظاهري خبالف ابنه 
  .بنفس ثائرة

ارحتل مع أبيه، ومسعا ببغداد من طراد بن حممد الزينيب، وأيب عبد اهللا النعايل، وأيب اخلطاب ابن البطر، وجعفر السراج، وابن 
ائفة، وببيت املقدس من مكي بن عبد الطيوري، وخلق، وبدمشق من الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، وأيب الفضل بن الفرات، وط

السالم الرميلي، وباحلرم الشريف من احلسني بن علي الفقيه الطربي، ومبصر من القاضي أيب احلسن اخللعي، وحممد بن عبد اهللا بن 
  .داود الفارسي وغريمها

  .لتربيزي، ومجاعةوتفقه باإلمام أيب حامد الغزايل، والفقيه أيب بكر الشاشي، والعالمة األديب أيب زكريا ا

وذكر أبو القاسم بن عساكر أنه مسع بدمشق أيضاً من أيب الربكات ابن طاووس، والشريف النسيب، وأنه مسع منه عبد الرمحن بن 
  .صابر، وأخوه، وأمحد بن سالمة األبار، ورجع إىل األندلس يف سنة إحدى وتسعني وأربع مئة

لته أظن ببيت املقدس وصنف، ومجع، ويف فنون العلم برع، وكان فصيحاً بليغاً رجع إىل األندلس بعد أن دفن أباه يف رح: قلت
  .خطيباً

صنف كتاب عارضة األحوذي يف شرح جامع أيب عيسى الترمذي، وفسر القرآن ايد، فأتى بكل بديع، وله كتاب كوكب 
الناظر، وكتاب ستر العورة، واحملصول يف احلديث واملسلسالت، وكتاب األصناف يف الفقه، وكتاب أمهات املسائل، وكتاب نزهة 

األصول، وحسم الداء يف الكالم على حديث السوداء، كتاب يف الرسائل وغوامض النحويني، وكتاب ترتيب الرحلة للترغيب يف 
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  .امللة والفقه األصغر املعلب األصغر وأشياء سوى ذلك مل نشاهدها

  .حبيث أنشأ على إشبيلية سوراً من مالهواشتهر امسه، وكان رئيساً حمتشماً، وافر األموال 

عبد اخلالق بن أمحد اليوسفي احلافظ، وأمحد بن خلف اإلشبيلي القاضي، واحلسن بن علي القرطيب، وأبو بكر حممد بن : حدث عنه
 بن سعادة، عبد اهللا الفهري، واحلافظ أبو القاسم عبد الرمحن اخلثعمي السهيلي، وحممد بن إبراهيم بن الفخار، وحممد بن يوسف

وأبو عبد اهللا حممد بن علي الكتامي، وحممد بن جابر الثعليب، وجنبة بن حيىي الرعيين، وعبد املنعم بن حيىي اخللوف الغرناطي، وعلي 
بن أمحد بن لبال الشريشي، وعدد كثري، وخترج به أئمة، وآخر من حدث يف األندلس عنه باإلجازة يف سنة ست عشرة وست مئة 

  .ي بن أمحد الشقوري، وأمحد بن عمر اخلزرجي التاجر، أدخل األندلس إسناداً عالياً، وعلماً مجاًأبو احلسن عل

وكان ثاقب الذهن، عذب املنطق، كرمي الشمائل، كامل السؤدد، ويل قضاء إشبيلية، فحمدت سياسته، وكان ذا شدة وسطوة، 
  .فعزل، وأقبل على نشر العلم وتدوينه

أخربين أنه ارحتل إىل املشرق يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة، ومسعت منه بقرطبة :  هذا، وقالوصفه ابن بشكوال بأكثر من
  .وبإشبيلية كثرياً

  .كان أبوه رئيساً وزيراً عاملاً أديباً شاعراً ماهراً، اتفق موته مبصر يف أول سنة ثالث وتسعني، فرجع ابنه إىل األندلس: وقال غريه

صحبت ابن حزم سبعة أعوام، ومسعت منه مجيع مصنفاته سوى الد :  قال يل أبو حممد بن العريب:قال أبو بكر حممد بن طرخان
  .األخري من كتاب الفصل وقرأنا من كتاب اإليصال له أربع جملدات، ومل يفتين شيء من تواليفه سوى هذا

  .إنه بلغ رتبة االجتهاد: كان القاضي أبو بكر ممن يقال

داد بيسري، وصنف يف احلديث والفقه واألصول وعلوم القرآن واألدب والنحو والتواريخ، واتسع حاله، حدث ببغ: قال ابن النجار
  .وكثر إفضاله، ومدحته الشعراء، وعلى بلده سور أنشأه من ماله

وأصبح ويل القضاء فمحن، وجرى يف أعراض اإلمارة فلحن، : وقد ذكره األديب أبو حيىي اليسع بن حزم، فبالغ يف تقريظه، وقال
تتحرك بآثاره األلسنة، ويأيت مبا أجراه عليه القدر النوم والسنة، وما أراد إال خرياً، نصب السلطان عليه شباكه، وسكن اإلدبار 

حراكه، فأبداه للناس صورةً تذم، وسورة تتلى، لكونه تعلق بأذيال امللك، ومل جير جمرى العلماء يف جماهرة السالطني وحزم، بل 
  .تقل إىل قرطبة معظماً مكرماً حىت حول إىل العدوة، فقضى حنبهداهن، مث ان

    

حضر فقهاء : قرأت خبط ابن مسدي يف معجمه، أخربنا أمحد بن حممد بن مفرج النبايت، مسعت ابن اجلد احلافظ وغريه يقولون
ال يعرف إال من : فقال ابن املرجىأبو بكر بن املرجى وفالن وفالن، وحضر معهم ابن العريب، فتذاكروا حديث املغفر، : إشبيلية

فوعدهم، ومل خيرج . أفدنا هذا: فقالوا. قد رويته من ثالثة عشر طريقاً غري طريق مالك: فقال ابن العريب. حديث مالك عن الزهري
  : هلم شيئاً، ويف ذلك يقول خلف بن خري األديب

 بالبر والتقوى وصية مشفق  أهل حمص ومن بها ُأوصيكم يا

 الرواية عن إماٍم متّق وخذوا  ن العربي أسمار الدجىفخذوا ع
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إن لم يجد خبراً صحيحاً يخلق إن  الفتى حلو الكالم مهذّب 

هذه حكاية ساذجة ال تدل على تعمد، ولعل القاضي رمحه اهللا وهم، وسرى ذهنه إىل حديث آخر، والشاعر خيلق اإلفك، : قلت
قذاعه يف ذم ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع دائرةً من أيب بكر يف العلوم، وأحفظ ومل أنقم على القاضي رمحه اهللا إال إ

  .بكثري، وقد أصاب يف أشياء وأجاد، وزلق يف مضايق كغريه من األئمة، واإلنصاف عزيز

ها ورخه احلافظ أبو وفي. تويف ابن العريب بفاس يف شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ومخس مئة: قال أبو القاسم بن بشكوال
  .احلسن بن املفضل وابن خلكان

وفيها تويف املسند الكبري أبو الدر ياقوت الرومي السفار صاحب ابن هزارمرد، واملعمر أبو متام أمحد بن حممد بن املختار بن املؤيد 
بهان الغنوي الرقي الذي يروي اخلطب، باهللا اهلامشي السفار صاحب ابن املسلمة بنيسابور، والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن ن

واحلافظ أبو علي احلسن بن مسعود ابن الوزير الدمشقي كهالً مبرو، وقاضي القضاة أبو القاسم علي بن نور اهلدى احلسني بن حممد 
 بغداد أبو بكر الزينيب، واملعمر أبو غالب حممد بن علي ابن الداية، ومسند دمشق أبو القاسم اخلضر بن احلسني بن عبدان، ومفيد

  .املبارك بن كامل الظفري اخلفاف، والشهيد شيخ املالكية أبو احلجاج يوسف بن دوناس الفندالوي بدمشق

  .قتل بأيدي الفرنج رمحه اهللا

نا أخربنا حممد بن جابر القيسي املقرىء، أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد القاضي بتونس، أخربنا أبو الربيع بن سامل احلافظ، أخرب
عبد الرمحن بن حممد بن حبيش احلافظ، حدثنا القاضي أبو بكر بن العريب، حدثنا طراد الزينيب، حدثنا هالل بن حممد، حدثنا 

احلسني بن عياش، حدثنا أبو األشعث، حدثنا بشر بن املفضل، حدثنا شعبة، حدثنا جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عن النيب صلى 
  .باً من ثيابه من خميلة، فإن اهللا ال ينظر إليهمن جر ثو: اهللا عليه وسلم قال

.. أخربنا طراد النقيب: وأخربناه عالياً بدرجتني إمساعيل بن عبد الرمحن، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربتنا شهدة وطائفة قالوا

  .فذكره

  رزين بن معاوية

  .، صاحب كتاب جتريد الصحاحابن عمار، اإلمام احملدث الشهري، أبو احلسن العبدري األندلسي السرقسطي

  .جاور مبكة دهراً، ومسع ا صحيح البخاري من عيسى بن أيب ذر، وصحيح مسلم من أيب عبد اهللا الطربي

قاضي احلرم أبو املظفر حممد بن علي الطربي، والزاهد أمحد بن حممد بن قدامة والد الشيخ أيب عمر، واحلافظ أبو : حدث عنه
  .كان إمام املالكيني باحلرم: ن عساكر، وقالموسى املديين، واحلافظ اب

  .أدخل كتابه زيادات واهيةً لو ترته عنها ألجاد: قلت

  .تويف مبكة يف احملرم سنة مخس وثالثني ومخس مئة وقد شاخ

نا عبد الغافر أخربنا عبد احلافظ، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أيب أمحد بن حممد، أخربنا رزين بن معاوية، أخربنا احلسني بن علي، أخرب
بن حممد، أخربنا حممد بن عيسى، أخربنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا ابن قعنب، حدثنا مالك، عن حيىي بن سعيد، عن حممد 

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا المرىء ما نوى، فمن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر
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ه إىل اهللا ورسوله، فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما هاجر كانت هجرت
  .إليه

  الكرماني

  .شيخ احلنفية، مفيت خراسان، أبو الفضل، عبد الرمحن بن حممد ابن أمريويه بن حممد الكرماين

  . عنه األصحاب، وانتشرت تالمذته، وبعد صيتهتفقه مبرو على حممد بن احلسني القاضي، وبرع، وأخذ

  .وروى عن أبيه، وأيب الفتح عبد اهللا بن أردشري اهلشامي

    

  .543ولد سنة سبع ومخسني وأربع مئة، ومات يف ذي القعدة سنة : مسع منه السمعاين، وبالغ يف وصفه، وقال

  الزينبي

ى أيب طالب احلسني ابن حممد بن علي، اهلامشي العباسي الزينيب الصدر األكمل، قاضي القضاة، أبو القاسم، علي بن نور اهلد
  .البغدادي احلنفي

  .ولد سنة سبع وسبعني وأربع مئة

  .مسع من أبيه، وعمه النقيب طراد، وابن البطر، ومجاعة

  .روى عنه مجاعة آخرهم الفتح بن عبد السالم

زانة وثبات، ويل قضاء العراق سنة ثالث عشرة، قرأت عليه كان غزير الفضل، وافر العقل، له وقار وسكون ور: قال السمعاين
  .جزأين

كان يستدعي الشيوخ كابن احلصني وابن كادش، فيقرأ له عليهم، وقد سار إىل املوصل، ومل خلعوا الراشد : قال أمحد بن شافع
نقر بشيء من العذاب، وأراد قتله، وكان أيضاً باملوصل فطلب من الزينيب إبطال عزله وصحة إمامته، فامتنع، فناله زنكي بن آقس

  .فدفع اهللا، وسجن مديدةً، مث عاد إىل بغداد، ومتكن

إن الزينيب منذ ويل القضاء ما رآه أحد إال بطراحة وخف حىت زوجته، ولقد دخلت عليه يف : قيل: قال أبو شجاع حممد بن الدهان
  .مرض موته وهو نائم بالطرحة

ا وزيراً وال صاحب منصب أوقر منه وال أحسن هيئةً ومستاً، قل أن يسمع منه كلمة ناقصة، كان رأساً ما رأين: قال ابن اجلوزي
  ..طالت واليته، فأحكمه الزمان، وخدم الراشد، وناب يف الوزارة للمقتفي، مث إن املقتفي أعرض عنه

  .مث ذكر أشياء تدل على أنه مل يبق له يف القضاء إال االسم، فمرض

  .الث وأربعني ومخس مئةتويف يوم األضحى سنة ث

  أبو جعفرك
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  .العالمة املفسر، ذو الفنون، أبو جعفر، أمحد بن علي بن أيب جعفر البيهقي، عامل نيسابور، وصاحب التصانيف، منها تاج املصادر

  .وخرج له تالمذة جنباء

  .وكان ذا تأله وعبادة، يزار ويتربك به

  .ةمات فجأةً يف آخر رمضان سنة أربع وأربعني ومخس مئ

  الفندالوي

  .اإلمام أبو احلجاج، يوسف بن دوناس املغريب الفندالوي املالكي، خطيب بانياس، مث مدرس املالكية بدمشق

  .روى املوطأ برتول

كان حسن املفاكهة، حلو احملاضرة، شديد التعصب ملذهب أهل السنة، كرمياً، مطرحاً للتكلف، قوي : روى عنه ابن عساكر، وقال
 تراب بن قيس يذكر أنه كان يعتقد اعتقاد احلشوية، ويبغض الفندالوي لرده عليهم، وأنه خرج إىل احلج، وأسر، القلب، مسعت أبا

. فناوله، فأخرجه. ناولين يدك: وألقي يف جب، وغطي بصخرة، وبقي كذلك مدةً يلقي إليه ما يأكل، وأنه أحس ليلةً حبس يقول

فتاب، وكان خيطب ليلة اخلتم يف رمضان رجل يف حلقة الفندالوي وعنده أبو . يهتب مما كنت عل: فإذا هو الفندالوي، فقال: قال
فما مضى إال يسري حىت أخذ خضري . اللهم اقطع يده: احلسن بن املسلم الفقيه، فرماهم واحد حبجر، فلم يعرف، فقال الفندالوي

  .بقطع يديه، فمات من قطعهمامن حلقة احلنابلة، ووجد يف صندوقه مفاتيح كثرية للسرقة، فأمر مشس امللوك 

قتل الفندالوي وزاهد دمشق عبد الرمحن احللحويل يوم السبت يف ربيع األول سنة ثالث وأربعني ومخس مئة بالنريب يف حرب 
  .الفرنج ومنازلتهم دمشق، فقرب الفندالوي بظاهر باب الصغري، وقرب احللحويل باجلبل، رمحهما اهللا

  األرجاني

  . زمانه، قاضي تستر، أبو بكر، أمحد بن حممد بن احلسني، ناصح الدين األرجاين الشافعياإلمام األوحد، شاعر

  .روى جزء لوين عن أيب بكر بن ماجة

  .أبو حممد بن اخلشاب، ومنوجهر بن تركانشاه، واملنشىء حيىي بن زيادة، وآخرون: حدث عنه

  .وناب يف القضاء بعسكر مكرم

  .وقد بلغ يف النظم الغاية، سقت منه مجلةً يف تاريخ اإلسالموالذي دون من شعره ال يكون العشر، 

  .مات بتستر يف ربيع األول سنة أربع وأربعني ومخس مئة

  .مثقلة الراء، قيده صاحب الصحاح، واستعملها املتنيب خمففةً حمركةً يف شعره، وهي بليدة من كور األهواز: وأرجان

  .عاش أربعاً ومثانني سنة

  الزيادي
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  .سند، أبو احملاسن، أسعد بن علي بن املوفق، الزيادي اهلروي احلنفي العابد، نزيل قرية مالنيالرئيس امل

  .مسع من الداوودي صحيح البخاري، والدارمي، وعبد بن محيد

  .السمعاين، وابن عساكر، وحممد بن عبد الرمحن الفامي، وعبد اجلامع بن علي خخة، وأبو روح، وآخرون: روى عنه

  .أنه ثقة صاحل عابد، دائم األوراد، مستغرق األوقات، يسرد الصومذكر السمعاين 

  .تويف سنة أربع وأربعني ومخس مئة وله مخس ومثانون سنة

  القاضي عياض

    

اإلمام العالمة احلافظ األوحد، شيخ اإلسالم، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض 
  .سبيت املالكياليحصيب األندلسي، مث ال

  .ولد يف سنة ست وسبعني وأربع مئة

  .حتول جدهم من األندلس إىل فاس، مث سكن سبتة

مل حيمل القاضي العلم يف احلداثة،، وأول شيء أخذ عن احلافظ أيب علي الغساين إجازة جمردة، وكان ميكنه السماع منه، فإنه حلق 
  .من حياته اثنني وعشرين عاماً

بضع ومخس مئة، وروى عن القاضي أيب علي بن سكرة الصديف، والزمه، وعن أيب حبر بن العاص، وحممد رحل إىل األندلس سنة 
  .بن محدين، وأيب احلسني سراج الصغري، وأيب حممد بن عتاب، وهشام بن أمحد، وعدة

  .وتفقه بأيب عبد اهللا حممد بن عيسى التميمي، والقاضي حممد بن عبد اهللا املسيلي

  .م، ومجع وألف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر امسه يف اآلفاقواستبحر من العلو

هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم، استقضي بسبتة مدةً طويلة محدت سريته فيها، مث نقل عنها إىل : قال خلف بن بشكوال
  .قضاء غرناطة، فلم يطول ا، وقدم علينا قرطبة، فأخذنا عنه

جلس القاضي للمناظرة وله حنو من مثان وعشرين سنة، وويل القضاء وله مخس وثالثون سنة، : اده السبيتوقال الفقيه حممد بن مح
كان هيناً من غري ضعف، صليباً يف احلق، تفقه على أيب عبد اهللا التميمي، وصحب أبا إسحاق بن جعفر الفقيه، ومل يكن أحد بسبتة 

 شرف املصطفى جملد، وكتاب ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف ذكر فقهاء يف عصر أكثر توالف من تواليفه، له كتاب الشفا يف
مذهب مالك يف جملدات، وكتاب العقيدة، وكتاب شرح حديث أم زرع، وكتاب جامع التاريخ الذي أرىب على مجيع املؤلفات، 

: رق األنوار يف اقتفاء صحيح اآلثارمجع فيه أخبار ملوك األندلس واملغرب، واستوعب فيه أخبار سبتة وعلماءها، وله كتاب مشا

  ...املوطأ والصحيحني

وحاز من الرئاسة يف بلده والرفعة ما مل يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك إال تواضعاً وخشيةً هللا تعاىل، : إىل أن قال
  .وله من املؤلفات الصغار أشياء مل نذكرها

و إمام احلديث يف وقته، وأعرف الناس بعلومه، وبالنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم ه: قال القاضي مشس الدين يف وفيات األعيان
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  .وأنسام

ومن تصانيفه كتاب اإلكمال يف شرح صحيح مسلم كمل به كتاب املعلم للمازري، وكتاب مشارق األنوار يف تفسري غريب : قال
  .، وله شعر حسناحلديث، وكتاب التنبيهات فيه فوائد وغرائب، وكل تواليفه بديعة

تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب الشفا لوال ما قد حشاه باألحاديث املفتعلة، عمل إمام ال نقد له يف فن احلديث وال : قلت
ذوق، واهللا يثيبه على حسن قصده، وينفع بشفائه، وقد فعل، وكذا فيه من التأويالت البعيدة ألوان، ونبينا صلوات اهللا عليه وسالمه 

 مبدحة الترتيل عن األحاديث، ومبا تواتر من األخبار عن اآلحاد، وباآلحاد النظيفة األسانيد عن الواهيات، فلماذا يا قوم نتشبع غين
باملوضوعات، فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل واحلسد، ولكن من ال يعلم معذور، فعليك يا أخي بكتاب دالئل النبوة للبيهقي، فإنه 

  .وهدى ونورشفاء ملا يف الصدور 

وقد حدث عن القاضي خلق من العلماء، منهم اإلمام عبد اهللا بن حممد األشريي، وأبو جعفر بن القصري الغرناطي، واحلافظ خلف 
  .بن بشكوال، وأبو حممد بن عبيد اهللا احلجري، وحممد بن احلسن اجلابري، وولده القاضي حممد بن عياض قاضي دانية

  : ومن شعره

  تحكي وقد ماست أمام الرياح   وخاماتهإلى الزرع انظر

 النّعمان فيها جراح شقائق  خضراء مهزومةً كتيبةً

يف مجادى اآلخرة : شيوخ القاضي يقاربون املئة، تويف يف سنة أربع وأربعني ومخس مئة يف رمضاا، وقيل: قال القاضي ابن خلكان
  .منها مبراكش، ومات ابنه يف سنة مخس وسبعني ومخس مئة

  .تويف القاضي مغرباً عن وطنه يف وسط سنة أربع: ال ابن بشكوالق

  .تويف يف ليلة اجلمعة نصف الليلة التاسعة من مجادى اآلخرة، ودفن مبراكش سنة أربع: وقال ولده القاضي حممد

  .بلغين أنه قتل بالرماح لكونه أنكر عصمة ابن تومرت: قلت

ن حممد بن حسني األرجاين قاضي تستر، والعالمة املصنف أبو جعفرك أمحد بن علي وفيها مات شاعر زمانه القاضي أبو بكر أمحد ب
بن أيب جعفر البيهقي، واملسند راة أبو احملاسن أسعد بن علي بن املوفق، وحمدث حلب أبو احلسن علي بن سليمان املرادي 

  .القرطيب

    

قرأت على حممد بن إبراهيم بن اجلرج، عن عبد اهللا بن : رية قالأخربنا القاضي معني الدين علي بن أيب العباس املالكي باإلسكند
حممد بن عبيد اهللا احلافظ، وأخربين أبو القاسم حممد بن عمران احلضرمي، أخربنا أبو إسحاق الغافقي غري مرة، أخربنا حممد بن عبد 

 القاضي، أخربنا حممد بن عيسى التميمي، أخربنا عياض بن موسى: اهللا األزدي، أخربنا حممد بن احلسن بن عطية اجلابري، قاال
حدثنا أبو علي الغساين، حدثنا أبو عمر النمري، حدثنا ابن عبد املؤمن، حدثنا أبو بكر التمار، حدثنا أبو : وهشام بن أمحد، قاال

 عبد الرمحن بن داود، حدثنا حممد بن سلمة، حدثنا ابن وهب، عن حيوة وابن هليعة وسعيد بن أيب أيوب، عن كعب بن علقمة، عن
إذا مسعتم املؤذن فقولوا ما يقول، مث صلوا علي، فإنه من صلى : جبري، عن عبد اهللا بن عمرو مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
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و، فمن علي صلى اهللا عليه عشراً، مث سلوا اهللا يل الوسيلة، فإا مرتلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا ه
  .سأل اهللا يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة

  .رواه مسلم

  : ومن ساللته العالمة

  أبو عبد اهللا محمد بن عياض

  .ابن حممد بن القاضي عياض بن موسى، اليحصيب السبيت النحوي

ضراء كتاب سيبويه أيوب بن عبد اهللا الفهري، وأخذ باجلزيرة اخل: ولد سنة أربع ومثانني ومخس مئة، وأخذ عن: قال ابن الزبري
تفقهاً عن أيب القاسم عبد الرمحن بن علي النحوي، وأخذ ا اإليضاح أليب علي الفارسي عن أيب احلجاج بن معزوز، وأجاز له من 

وكان من سراة القضاة وأهل الرتاهة، . أصبهان أبو جعفر الصيدالين يف سنة مثان وتسعني، وويل قضاء اجلماعة بغرناطة إىل أن مات
د التحري، صابراً على الضعيف، شديداً على أهل اجلاه، فاضالً وقوراً، يعرب كالمه دائماً، وكان يكرم الطلبة، وأجاز له أيضاً شدي

أجاز يل، ومات يف مجادى األخرى سنة مخس ومخسني وست مئة رمحه اهللا، وتويف أبوه عايض الفقيه يف سنة . من دمشق اخلشوعي
  .ثالثني وست مئة مبالقة

  الدباغابن 

  .اإلمام احلافظ املتقن األوحد، أبو الوليد، يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر بن فريه اللخمي األندي املالكي، نزيل مرسية

  .أكثر عن أيب علي الصديف والزمه، ومسع املوطأ من أمحد بن حممد اخلوالين، وأخذ أيضاً عن أيب حممد بن عتاب، وطائفة

  .ومجع، وصنف

بن بشكوال، وأبو عبد امللك مروان بن عبد العزيز الوزير، وأمحد بن أيب املطرف البلنسي، وأمحد بن سلمة اللورقي، ا: روى عنه
  .وحممد بن علي بن هذيل، وآخرون

  .رأيت برناجمه، وقد مسع كتباً كباراً، وله تأليف صغري يف تسمية احلفاظ

احلديث وأمساء الرجال وأزمام وثقام وضعفائهم وأعمارهم وآثارهم، كان من أنبل أصحابنا، وأعرفهم بطريقة : قال ابن بشكوال
  .مولده يف سنة إحدى ومثانني وأربع مئة: ومن أهل العناية الكاملة بتقييد العلم، وشوور يف األحكام ببلده، مث خطب به وقتاً، قال يل

  .تويف سنة ست وأربعني ومخس مئة

  .وعبد القادر الصديفومن مشاخيه خلف بن إبراهيم بن النخاس، 

هو أحد األئمة املهرة املتقنني، ومن جهابذة النقاد، اعتمده الناس فيما قيده، وكان مسحاً مؤثراً على قلة ذات يده، : قال ابن الزبري
  .نزه النفس، ويل خطابة مرسية، مث قضاء دانية

  .أنبأن باملوطأ أمحد بن سالمة، عن أيب جعفر القرطيب بسماعه منه: قلت

  بيعال
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  .الشيخ أبو بكر، حممد بن عبد العزيز بن علي بن حممد بن عمر الزهري الوقاصي الدينوري، مث البغدادي املراتيب البيع

  .مسع أباه، وأبا نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، ورزق اهللا التميمي

  .ابن أخيه حممد بن هبة اهللا من مشيخة األبرقوهي شيخنا: وعنه

إنه ولد يف أول : كان من أوالد املياسري، وكان شيخاً متودداً كيساً مطبوعاً، غري أنه يلعب احلمام، قال يل: قال أبو سعد السمعاين
  .سنة مخس وسبعني وأربع مئة

  .مات يف الثالث والعشرين من احملرم سنة مخس وأربعني ومخس مئة

ع من ابن احملب، وأبو القاسم عبد الرمحن بن أمحد وفيها تويف أبو علي احلسني بن علي بن احلسني النيسابوري الشحامي، مكثر مس
بن رضى خطيب قرطبة، وأبو حممد املبارك بن أمحد بن بركة الكندي اخلباز، وأبو الربكات حمفوظ بن احلسن بن صصرى التغليب 

  .عن مثانني سنة

  ابن عبدان

    

  . أمحد بن عبدان، األزدي الدمشقي الصفارالشيخ أبو القاسم، اخلضر بن حسني بن عبد اهللا بن احلسني بن عبيد اهللا بن

مسع أباه، وأبا القاسم بن أيب العالء، وسهل بن بشر، والفقيه نصر ابن إبراهيم، واحلسن بن أيب احلديد، وله إجازة من عبد العزيز 
  .الكتاين

  .ابن عساكر وابنه القاسم، وأبو احملاسن بن أيب لقمة وغريهم: روى عنه

  . وأربعني ومخس مئةمات يف شعبان سنة ثالث

  موفق

  .اخلادم األستاذ، أبو السداد احلبشي، موىل الوزير نظام امللك

  .مسع أبا نصر الزينيب، والقاضي اخللعي مبصر، وقرر برباط الزوزين

  .السلفي وأثىن عليه، وأبو حممد بن اخلشاب: روى عنه

  .بقي إىل سنة أربع وأربعني ومخس مئة

  الشحامي

  .علي، احلسني بن علي بن احلسني بن حممد ابن حممد الشحامي النيسابوريالرئيس األوحد، أبو 

  .كان خيدم اخلاتون

  .وكان مسع الكثري من الفضل بن احملب، وأيب بكر بن خلف، والصرام، وحممد بن إمساعيل التفليسي
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  .السمعاين وابنه عبد الرحيم: روى عنه

  .تويف ليلة نصف شعبان سنة مخس وأربعني ومخس مئة

  رفاءال

  .شاعر الشام، أبو احلسني، أمحد بن منري بن أمحد بن مفلح، األطرابلسي الرفاء، صاحب الديوان املشهور

  .له نظم بديع

  .عني الزمان: وكان يلقب مبهذب الدين، ويقال له

، فلما ويل رأيته مرات، وكان رافضياً، خبيث اهلجو والفحش، سجنه بوري مدة، وهم بقطع لسانه، مث تسحب: قال ابن عساكر
مشس امللوك عاد إىل دمشق، فبلغ مشس امللوك عنه أمر، وأراد صلبه، فاختفى، وهرب، مث قدم يف صحبة امللك نور الدين، وتويف يف 

  .مجادى اآلخرة سنة مثان وأربعني ومخس مئة حبلب

  .وكان هو والقيسراين كفرسي رهان، لكن القيسراين سين دين

  القيسراني

  .د اهللا، حممد بن نصر بن صغري بن خالد، القيسراينسيد الشعراء، أبو عب

وله بعكا، ونشأ بقيسارية، وسكن دمشق، وامتدح امللوك، وويل إدارة الساعات على باب اجلامع يف أيام تاج امللوك، مث سكن 
  .حلب، وويل ا خزانة الكتب

  : ومن نظمه. ياطقرأ األدب، وأتقن علم اهليئة واهلندسة، وصحب الشاعر أبا عبد اهللا ابن اخل

 أجفاني من األرق أعف  هالالً الح في شفق يا

فهو من صدغيك في حنق  قلبي يا معذّبه فك  

  .هو أشعر من رأيته بالشام، ولد سنة مثان وسبعني وأربع مئة، وتويف سنة مثان وأربعني ومخس مئة: قال السمعاين

  اإلسفراييني

  .اإلسفراييين الدمشقي، ويلقب باألثري، احلليبالشيخ أبو املعايل، الفضل بن سله بن بشر 

  .ولد مبصر، ونشأ ببيت املقدس، وسافر يف التجارة إىل خراسان وغريها، ووعظ مدةً حبلب

  .مسع أباه، وأبا القاسم بن أيب العالء، وله إجازة من أيب بكر اخلطيب، وعنده عن أبيه السنن الكبري للنسائي

  .جته، ومساعه صحيحيتهم بالكذب يف هل: قال السمعاين

  .روى عنه السمعاين، وابن عساكر، وآخر من روى عنه باإلجازة ابن املقري: قلت

  .مات ببغداد يف رجب سنة مثان وأربعني ومخس مئة

  ابن الفراوي
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بوري، صفي الشيخ الفقيه العامل، املسند الثقة، أبو الربكات، عبد اهللا بن حممد ابن الفضل بن أمحد بن الفراوي الصاعدي النيسا
  .الدين املعدل

جده ألمه طاهر الشحامي، وحممد بن عبيد اهللا الصرام، وعثمان بن حممد احملمي، وأيب نصر حممد بن سهل السراج، وحممد : مسع من
  .بن إمساعيل التفليسي، وعبد الرمحن بن أمحد الواحدي، وأيب بكر بن خلف الشريازي، وفاطمة بنت الدقاق، وعدة

اكر، والسمعاين وولده عبد الرحيم، واملؤيد الطوسي، ومنصور بن عبد املنعم بن الفراوي حفيده، والصفار ابن عس: حدث عنه
  .قاسم بن عبد اهللا، وزينب بنت عبد الرمحن الشعرية، ومجاعة

راه هو إمام فاضل ثقة صدوق دين، حسن األخالق، له باع طويل يف الشروط وكتب السجالت، ال جيري أحد جم: قال السمعاين
  .يف هذا الفن، وهو إمام مسجد املطرز

وقد مسع أبو املظفر عبد الرحيم بن السمعاين من لفظه معرفة علوم احلديث للحاكم بسماعه من أيب بكر بن خلف عنه، ومسع أبو 
 كتاب فضائل القرآن املظفر منه مجيع مسند أيب عوانة اإلسفراييين بسماعه من أوله إىل فضائل املدينة من عثمان احملمي، ومن مث إىل
  .من الصرام، ومن مث إىل آخر الكتاب من فاطمة بنت أيب علي الدقاق بسماعهم من أيب نعيم اإلسفراييين عنه

    

مات يف جائحة الغز جوعاً وبرداً بنيسابور يف ذي القعدة سنة تسع وأربعني ومخس مئة، وهلك خلق من اجلوع والعذاب والنهب، 
  .فاألمر هللا

الفضل أمحد بن هبة اهللا سنة ست وتسعني، عن أيب املظفر عبد الرحيم بن أيب سعد، أخربنا عبد اهللا بن حممد الفراوي، أخربنا أبو 
أخربنا عثمان ابن حممد احملمي وأخربنا أبو الفضل، عن القاسم بن عبد اهللا، أخربنا أبو األسعد بن القشريي، أخربنا عبد احلميد بن 

أخربنا عبد امللك بن احلسن سنة تسع وتسعني وثالث مئة، أخربنا يعقوب بن إسحاق احلافظ سنة ست : عبد الرمحن البحريي، قاال
عشرة وثالث مئة، حدثنا موسى بن إسحاق القواس، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر، وعن أيب 

ال إله إال اهللا، فإذا قالوا ذلك : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صاحل، عن أيب هريرة، قاال
  .عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسام على اهللا

  السلطان

  .شيخ الشافعية، أبو سعد، عمر بن علي بن سهل الدامغاين، ويلقب بالسلطان

 رقيق القلب، سريع الدمعة، مسع من أيب بكر بن خلف كان إماماً، حسن الكالم،: ذكره أبو سعد السمعاين يف شيوخه، فقال
  .الشريازي، وأمحد بن إمساعيل الشجاعي، واحلسن بن أمحد السمرقندي

  .وكانت وفاته سنة مثان وأربعني ومخس مئة

، تفقه على كان إماماً فاضالً مناظراً، وكان يعرف بالسلطان: وقال تاج الدين علي بن أجنب يف كتاب االقتفاء يف طبقات الفقهاء
  .أيب حامد الغزايل

  .ذكر القطب النيسابوري أنه تفقه بعمر السلطان، ومبحمد ابن حيىي، وتفقها بالغزايل: قلت
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  أنر

  .ملك األمراء بدمشق، معني الدين الطغتكيين

  .أمري سائس، رئيس شجاع، مهيب، فحل الرأي، دبر دولة أوالد أستاذه

ل، وله مواقف مشهودة، وغزو كثري، وكان حسن الديانة، له املدرسة املعينية، وقبة على وكان حيب العلماء والصلحاء، ويبذل املا
  .قربه وراء دار بطيخ، وكانت الفرنج ختافه

  .تويف سنة أربع وأربعني ومخس مئة

  .هي عصمة الدين اخلاتون، واقفة املدرسة اخلاتونية، تزوج ا امللك نور الدين حممود بن زنكي: وبنته

وطغتكني من غلمان . يف شهر ربيع اآلخر، رمحه اهللا، وإليه ينسب قصري معني الدين بالغور، وكان مملوكاً للملك طغتكنيتويف أنر 
  .السلطان تتش السلجوقي، وتتش هو أخو السلطان ملكشاه

  السنجبستي

  .الشيخ املسند، أبو علي، احلسن بن حممد بن أمحد السنجبسيت، شيخ عامل صاحل

  .ن بن حممد كالر، وأيب بكر بن خلف، وقارب التسعنيعبد الرمح: مسع من

  .أبو سعد السمعاين وابنه عبد الرحيم: روى عنه

  .مات بنيسابور سنة نيف وأربعني ومخس مئة

  .مرتلة معروفة بني نيسابور وسرخس، مثل قرية: وسنجبست

  العبادي

  .ي ويلقب باألمريالواعظ املشهور املطرب، أبو منصور، املظفر بن أردشري املروزي العباد

  .واعظ باهر، حلو اإلشارة، رشيق العبارة، إال أنه قليل الدين

  .مسع من نصر اهللا اخلشنامي، وعبد الغفار الشريوي، ومجاعة

قدم رسوالً إىل بغداد من السلطان سنجر سنة إحدى وأربعني، فأقام ثالثة أعوام يعظ جبامع القصر وبدار السلطنة، وازدمحوا عليه، 
  .ليه املقتفي والكرباء، وأملى جبامع القصروأقبل ع

  .ابن األخضر، ومحزة بن القبيطي، وحممد بن املكرم: روى عنه

  .وكان يضرب حسن وعظه املثل

  .مل يكن بثقة، رأيت رسالةً خبطه مجعها يف إباحة شرب اخلمر: قال أبو سعد السمعاين

ت، ذهب ليصلح بني ملك وكبري، فحصل له منهما مال كثري، له كلمات جيدة، وكتبوا عنه من وعظه جملدا: قال ابن اجلوزي
  .ومات بعسكر مكرم سنة سبع وأربعني ومخس مئة
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كان خيل بالصالة ليلة حضوره السماع، وذكر ليلةً مناقب علي رضي اهللا عنه، وأن الشمس ردت له، فاتفق أن الشمس : وقيل
  : غابت بالغيم، فعمل أبياتاً وهي

  مدحي آلل المصطفى ولنجله  ينتهيتغربي يا شمس حتّى  ال

 إذ كان الوقوف ألجله أنسيت  عنانك إن أردت ثناءهم واثني

 الوقوف لخيله ولرجله هذا  كان للمولى وقوفك فليكن إن

  .فطلعت الشمس من حتت الغيم، فال يدرى ما رمي عليه من الثياب واألموال: قال

  .عاش ستاً ومخسني سنة، اهللا يساحمه

   مردنيشأبو عبد اهللا

  .الزاهد ااهد، أبو عبد اهللا، حممد اجلذامي املغريب

    

كان معه عدة رجال أبطال يغري م مينةً ويسرةً، وكانوا حيرثون على خيلهم كما حيرث أهل الثغر، وكان أمري املسلمني ابن تاشفني 
  .ميدهم باملال واآلالت، ويربهم

  .جد امللك حممد ابن سعد بن حممد صاحب شرق األندلسوملردنيش مغازي ومواقف مشهودة وفضائل، وهو 

فمن عجيب ما صح عندي من مغازيه يقول ذلك اليسع بن حزم أنه أغار يوماً، فغنم غنيمةً كثرية، واجتمع عليه من الروم أكثر من 
إنْ يكُن ِمنكُم :  يقل القائلأمل: فقال. نشغلهم بترك الغنيمة: ما ترون ؟ فقالوا: ألف فارس، فقال ألصحابه وكانوا ثالث مئة فارس

! اهللا يقول هذا وتقعدون عن لقائهم ؟: فقال. يا رئيس، اهللا قال هذا: األنفال فقال له ابن مورين" ِعشرونَ صاِبرونَ يغِلبوا ِمئَتيِن

  .فثبتوا، فهزموا الروم: قال

مثلك ال يرضى بالفساد، وال بد لك من : بعث يقول لهومن غريب أمره أنه نزل ملك الروم ابن رذمري، فأفسدوا الزروع، ف
فأمر اللعني أصحابه بالكف، وبعث إليه يرغب يف رؤيته لسمعته . االنصراف، فأفسد يف بلدك يف يوم واحد ما ال تفسده يف مجعة

امسك عظيم، : بلسانهفجئنا مع الرئيس، فقدمناه، فأكرمه، وأجلسه إىل جنبه، وجعل يطلع إليه ويقول : قال ابن مورين. عندهم
وكان قصرياً، وأراد ممازحته، وكذا وجه إليه أمري املسلمني علي بن يوسف، . وطلعتك دون امسك، وما شخصك بشخص فارس

  .فمضى واجتمع به، واستناب موضعه ولده سعداً إىل أن رجع

وطال احلصار، فكتبوا إىل أمري املسلمني ابن ويف سنة سبع عشرين ومخس مئة سار ابن رذمري، فنازل مدينة إفراغة وا ابن مردنيش، 
تاشفني ليغيثهم، فكتب إىل ابنه تاشفني بن علي، وإىل األمري حيىي بن غانية بإغاثتهم، وإدخال املرية إليهم، فتهيأ لنجدم أربعة 

  . لكل واحد أوقية أوقيةآالف، فما وصلوا إىل إفراغة إال وقد فين ما ا، ومل يبق البن مردنيش سوى حصان، فذحبه هلم، فحصل

ملا وصل أبو زكريا حيىي بن غانية مدينة زيتونة، خرجت إليه : فحدثين امللك ااهد ابن عياض حديث هذه الغزاة، قال: قال اليسع
الصواب مجع جند األندلس حتت راية واحدة، وهالل سليم حتت راية أخرى، : فقلت. أشريوا علي: من الردة مع فرساين، فقال



الذهيب-سري أعالم النبالء  3835  

م الزبري ابن عمر بأهل املغرب وبالدواب اليت حتمل األقوات، معهم الطبول والرايات، ونبقى حنن والعرب كميناً عن ميني ويتقد
فصلينا الصبح يف ليلة سبع : قال. اجليش ويساره، فإذا أبصر اللعني الرايات والطبول والزمر محل عليه، فنكر عليه من اجلهتني

ن ومخس مئة، وأبصر اللعني اجليش وقد استراح من جراحاته، وكان عسكره إذ ذاك أربعةً وعشرين من رمضان سنة سبع وعشري
وعشرين ألف فارس سوى أتباعهم، فقصدوا الطبول، فانكسروا وتفرقوا يعين املسلمني فأتينا الروم عن أميام، ونزل النصر وعمل 

 إىل حصن هلم، وبات املسلمون عليه، مث هلك غماً، وأصابه السيف يف الروم حىت بقي ابن رذمري يف حنو أربع مئة فارس، فلجؤوا
  .مرض مات بعد مخسة عشر يوماً من هزميته، فال رمحه اهللا

  ابن مسهر

  .األديب البارع، مهذب الدين علي بن أيب الوفاء سعد بن علي بن عبد الواحد املوصلي الشاعر، وديوانه يف جملدين

  .ات ببلدهمدح اخللفاء وامللوك، وتنقل يف الوالي

  .سنة ست وأربعني: وقال العماد. ولد بآمد، ومات يف صفر سنة ثالث وأربعني ومخس مئة

  : وله من أبيات يصف الفهد

 جهم المحيا سيىء الخلق حياء  من كّل أهرت بادي السخط مطّرح ال

 الرشا جسداً من لونها اليقق طته  والشمس مذ لقّبوها بالغزالة أع

 المنايا نعاج الرمل بالحدق على  ن تسالمهاحباء م ونقّطته

 لناظره إال على فرق يوماً  ولم تبرزا مع سلم جانبه هذا

  : وعمل يف عصره الصوري السراج حممد بن أمحد

 الصوارم والعسالة الذّبل فتك  البراثن في فيه وفي يده شئن

 بجلباٍب من المقل فقمصاه  الليل فيه والنهار معاً تنافس

 لناظره إال على وجل تبرز  شمس مذ لقّبوها بالغزالة لموال

  ابن نظام الملك

  .الوزير الكامل، أبو نصر، أمحد بن رأس الوزراء نظام امللك احلسن بن علي الطوسي، نزيل بغداد

  .وزر للخليفة وللسلطان، وآخر ما وزر للمسترشد باهللا، مث عزل بعد سنة وشهر، ولزم داره

  .، ميأل العنيوكان صدراً حمتشماً

    

  .عبد الرزاق احلسناباذي وابنه: روى عن

  .السمعاين، وحفيده داود بن سليمان: وعنه
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  .مات يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني ومخس مئة، ودفن بداره

  .ومات قبله يف رمضان ابن أخت اإلمام أبو الفضل نصر بن أمحد بن نظام امللك، وكان من أقرانه، قارب الثمانني

  .ن الشيخ أيب إسحاق الشريازيوروى ع

  .عبد الرحيم بن السمعاين: وعنه

  .مات هذا بطوس

  أبو محمد ابن عياض المجاهد

  .عبد الرمحن، ااهد يف سبيل اهللا، فارس األندلس، وبطلها املشهور، اتفق عليه أهل شرق األندلس: عبد اهللا، وقيل

بار، بلغين عن غري واحد أنه كان جماب الدعوة، سريع الدمعة، رقيقاً، فإذا كان من الصاحلني الك: قال عبد الواحد بن علي املراكشي
ركب اخليل ال يقوم له أحد، كان النصارى يعدونه مبئة فارس، فحمى اهللا به الناحية مدةً إىل أن تويف رمحة اهللا عليه، وال أحتقق 

  .تاريخ موته

ااهد يف سبيل اهللا أبو حممد عبد اهللا بن عياض أشجع من ركب اخليل، حدثين األمري امللك : وقال اليسع بن حزم يف أخبار املغرب
نزلت حملة الفرنج علينا، فكانوا إذا رمونا بالنبل صار حائالً بيننا وبني الشمس كاجلراد، والذي : وأفرس من سام الروم الويل، قال

 نعد على مقربة من سورنا أربع مئة خيمة ديباج أو صح عندنا أن عدد خيلهم مئة ألف فارس، ومن الرجل مئتا ألف أو أزيد، وكنا
  .حنوها حنقق هذا، فاشتد علينا احلصار، فخرجنا يف مئيت فارس، فشققنا الروم نقتل فيهم، وجلأنا إىل حصن الزيتونة قاصدين بلنسية

 من يف بالد األندلس، أبصرت ابن عياض وهو شاب حدث، وقد صارع رومياً غلب مجيع: قال يل مسعود بن عز الناس: قال اليسع
فجاءه الرومي، فدفعه ابن عياض عن نفسه دفعةً حسبت أن الرومي انتفضت أوصاله، مث أمسك خباصرة الرومي حىت رأيت الدم 

  .حتت أصابع ابن عياض، مث رفعه، وألقى به األرض، فطار دماغه

ملبارزة، فخرج ابن عياض عليه قميص طويل الكم وذلك أنه وقف فارس من مجلة خيالة الروم على الردة، وطلب ا: وله قصة أخرى
قد أدخل فيه حجراً مدحرجاً، وربط رأس الكم، وتقلد سيفه، والرومي شاك يف سالحه، فحمل عليه ابن عياض، فطعنه الرومي يف 

تهر ذكره على الطارقة، فنشب الرمح، فأطلقها ابن عياض من يده، وبادر فضرب الرومي بكمه، فنثر دماغه، فعجبنا، وكربنا، فاش
  .صغر سنه، وأما أنا فحضرت معه أيام مملكته حروباً، كان حجر ال يؤثر فيه، وكان يف هيئته كأنه برج غريب اخللقة

وملا وصلنا الزيتونة بعد قضاء حوائجنا، جئنا الردة يف السحر، فوقعنا يف خيام العدو احمليط بالبلد، فجعلنا نضرب على : قال مسعود
  .فنفرت اخليل، وحنن نقتل من لقيناه، فدخلنا البلد ساملنيالطوارق، ونصيح، 

والبن عياض مواقف مشهودة، وكان فارس اإلسالم يف زمانه، لعله بقي إىل بعد األربعني ومخس مئة، وقام بعده خادمه حممد : قلت
  .بن سعد بن مردنيش، استخلفه عند موته على الناس، فدامت أيامه إىل سنة مثان وستني ومخس مئة

قال اليسع يف تاريخ املغرب وقد خدم ابن عياض، وصار كاتباً له فذكر أن ابن عياض التقى الربشلوين، وانتصر املسلمون، فلما 
انفصل املصاف، قصد املسلمون املاء ليشربوا، وجترد ابن عياض من درعه، وحنو اخلمس مئة من الروم يف غابة عند املاء، فالتفت ابن 
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رموا الروم بالنبل، فجاءه سهم يف فقار ظهره، فأخرج منه بعد قتل أولئك اخلمس مئة، وإذا بالسهم قد عياض إىل أصحابه أن ا
  .أصاب النخاع، فوصل مرسية، وتويف بعد واليته إياها أربع سنني، ووجد املسلمون لفقده

  ابن أبي ركب

  .حنوي األندلس، األستاذ أبو بكر، حممد بن مسعود بن عبد اهللا اخلشين اجلياين

  .أخذ القراءات عن ابن شفيع ومجاعة، والعربية عن ابن أيب العافية، وابن األخضر

  .وروى عن أيب احلسن بن سراج وعدة

  .شرح كتاب سيبويه، ومل يتمه

  .وكان رأساً يف اآلداب مع الدين والصالح

  .أخذ عنه ابنه أبو ذر، وأبو عبد اهللا بن محيد

  .ول سنة أربع وأربعني ومخس مئةوعاش ثالثاً وستني سنة، مات يف ربيع األ

  محمد بن سعد

  .ابن حممد بن مردنيش اجلذامي األندلسي، امللك أبو عبد اهللا، صاحب مرسية وبلنسية

    

كان صهراً للملك ااهد الورع أيب حممد عبد اهللا بن عياض، فلما تويف ابن عياض، اتفق رأي أجناده على تقدمي ابن مردنيش هذا 
 السن شاباً، لكنه كان ممن يضرب بشجاعته املثل، وابتلي جبيش عبد املؤمن حياربونه، فاضطر إىل االستعانة عليهم، وكان صغري

  .بالفرنج، فلما تويف اخلليفة عبد املؤمن متكن ابن مردنيش، وقوي سلطانه، وجرت له حروب وخطوب

اض، ولكون ابن مردنيش شاباً، ولكن عنده من اإلقدام نازلت الروم املرية عند علمهم مبوت ابن عي: ذكره اليسع يف تارخيه، وقال
ما ال يوجد يف أحد حىت أضر به يف مواضع شاهدناها معه، والرأي قبل الشجاعة، وإال فهو يف القوة والشجاعة يف حمل ال يتمكن 

نهم إىل السور، فخرج منه أحد يف عصره، ما استتم مخسة عشر عاماً حىت ظهرت شجاعته، فإن العدو نازل إفراغة، فقرب فارس م
حممد، وأبوه سعد ال يعرف، فالتقيا على حافة النهر، فضربه حممد ألقاه مع حصانه يف املاء، فلما كان الغد طلب فارس من الروم 

أين قاتل فارسنا باألمس ؟ فامتنع والده من إخراجه له، فلما كان وقت القائلة وقد نام أبوه، ركب حصانه، وخرج : مبارزته، وقال
منعين أيب من املبارزة، : ما تريد ؟ قال: فأحضره جملسه، وأكرمه، وقال. هذا ابن سعد: ىت وصل إىل خيام العدو، فقيل للملكح

فحضر املبارز، فالتقيا، فضر العلج حممداً يف طارقته، وضرب هو العلج . ال بد: فقال له. ال تعص أباك: فأين الذي يبارز ؟ فقال
  .مح ليقتله، فحالت الروم بينهما، وأعطاه امللك جائزةألقاه، مث أومأ إليه بالر

كان يف مئة فارس، والروم يف ألف، فحمل بنفسه، فاجتمعت فيه أكثر من عشرين رحماً، فما قلبوه، ولوال : ومن شجاعته يوم نوله
  .عشر سننيحصانة عدته هللك، فكشف عنه أصحابه، وازم الروم، فاتبعهم من الظهر إىل الليل، مث هادن الروم 

  .له يف اململكة مخسة وعشرون عاماً إىل تارخينا هذا: ولليسع بن حزم يف ابن مردنيش عدة تواريخ، وقال: قلت
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  .أحسبه متلك بعيد األربعني ومخس مئة: قلت

 والرته والبساتني ومل تزل األيام ختدمه، وقد اهتم جبمع الصناع آلالت احلروب وللبناء والترخيم، واشتغل ببناء القصور العجيبة: قال
  .العظيمة، وصاهر الرئيس القائد أبا إسحاق بن مهشك

  .هذا كان يف أيام امللك نور الدين، وال أذكر مىت تويف، فلعله بعد الستني ومخس مئة: قلت

  .نعم قد مر يف ترمجة ابن عياض أنه ابن مردنيش بقي إىل سنة مثان وستني

  حيدرة بن مفرج

  . الدمشقي، زين الدولة، وزير صاحب دمشق جمرب الدين أبق، وأخو الوزير املسيب بن الصويفابن حسن، الوزير ابن الصويف

عمل على أخيه املسيب حىت خلعه من الوزارة، وويل مكانه، فظلم ومترد، وعسف وارتشى، فعلم بذلك خمدومه جمري الدين، 
وه صرباً، ونصب رأسه على خندقها يف سنة مثان وأربعني ومخس فانزعج، وطلبه إىل القلعة، فعدل به اجلندارية إىل محام القلعة، فذحب

  .مئة

  أخوه

الوزير العميد أبو الذواد املسيب، كان قد امتنع بدمشق، وحشد وجيش، واستخدم األحداث، فالطفه ملك دمشق، مث عزله، ونفاه 
  .مخس مئةإىل صرخد، فلما متلك نور الدين، رجع إىل دمشق متمرضاً، مث مات سنة تسع وأربعني و

  .وكان جباراً عسوفاً، لقبه مؤيد الدولة ، ودفن بداره بدمشق

  ابن حمدين

من أكابر أهل قرطبة، تسمى بأمري املسلمني بعد هالك ابن تاشفني، وشن الغارت على بالد عبد اهللا بن عياض، وترك اجلهاد لسوء 
إن ابن محدين التقى هو وحيىي بن غانية، فانتصر ابن غانية، رأي وزرائه، فاشتعلت الفتنة، واملرابطون بغرناطة يف ألفي فارس، مث 

وازم ابن محدين إىل قرطبة، وخذله أصحابه، فاتبعه ابن غانية، وأحس ابن محدين بالعجز، ففر إىل فرجنواش، واستنجد بالسليطني 
لف، ففر ابن غانية، ودخل قرطبة، فنازل طاغية الروم، واشترط له أمواالً، وابن غانية مضايق البن محدين، فجاء الطاغية يف مئة أ

اللعني وابن محدين قرطبة، فتقدم ابن محدين إىل أهلها، فمال إليه خلق، ودخلتها الروم لعظم شوارعها، فقتلوا من وجدوه، وتفرقت 
  .الكلمة مع أن أهلها ينيفون على أربع مئة ألف مقاتل

    

أحصينا فيها ممن حيضر : د سأله عبد املؤمن عن عدة مقاتلة أهل قرطبة، فقالمسعت أبا مروان بن مسرة وق: قال ابن اليسع الغايف
املساجد أربع مئة ألف مقاتل، وملا متكن العدو منها زحف إىل القصر، فقاتل ابن غانية بقية يومه، وكان عنده منط من الروم، 

يه مباله، وذكر امللك بأحوال املصامدة، وخوفه من فأخرجه إىل ملك الروم طالباً عهده على مال جعله له، فحل عن قتاله، وخرج إل
إين خادمك يف هذا البلد، وحائل بينك وبني عبد املؤمن، وكان للمصامدة إذ ذاك وقع يف النفوس، : عبد املؤمن بن علي، وقال له
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 أبو الغمر نائباً عن عبد فاستنابه عليها، وخرج السليطني جبملته عنها، وخرج عنها أيضاً ابن غانية يريد إشبيلية، فدخل قرطبة
املؤمن، وهو أبو الغمر بن غلبون أحد األبطال وصاحب رندة، وثار بإشبيلية وبالدها أبو احلسن علي بن ميمون، وثار بكل ناحية 

ت رئيس، مث اتفق رأي اجلميع على جتويز املصامدة الذين تلقبوا باملوحدين من سبتة إىل اجلزيرة اخلضراء، وجرت فنت كبار، وزال
  .دولة املرابطني، وأقبلت دولة املوحدين

  .ولد ابن محدين قبل اخلمس مئة بقرطبة

  .وهو القاضي أبو جعفر محدين بن حممد بن علي بن حممد بن عبد العزيز بن محدين الثعليب، قاضي اجلماعة بقرطبة

  .جويل القضاء سنة تسع وعشرين ومخس مئة بعد مقتل الشهيد القاضي أيب عبد اهللا بن احلا

وكان من بيت حشمة وجاللة، صارت إليه رئاسة قرطبة عند اختالل أمر امللثمني وقيام ابن قسي عليهم بقرب األندلس، فلقب ابن 
محدين بأمري املسلمني املنصور باهللا يف رمضان سنة تسع وثالثي ومخس مئة، ودعي له يف اخلطبة على أكثر منابر األندلس، ولكن مل 

  .احملن يف قصص يطول شرحها، مث حتول إىل مالقة، وأقام ا خامالً إىل أن تويف سنة مثان وأربعني ومخس مئةيطل ذلك، مث تعاورته 

  خياط الصوف

  .الصاحل املكثر، أبو سعد، حممد بن جامع بن أيب نصر النيسابوري الصرييف

  .حممد بن عبيد اهللا الصرام، وطبقتهممسع أبا بكر بن خلف، وموسى بن عمران، وفاطمة بنت الدقاق، وحممد بن سهل السراج، و

  .ابن السمعاين، وابنه عبد الرحيم: روى عنه

  .وقد حج، وحدث ببغداد

  .مات يف ربيع اآلخر سنة تسع وأربعني ومخس مئة

  .وكان مولده يف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة

  الحمامي

سني بن أيب نصر، النيسابوري، مث األصبهاين الصويف، الشيخ الصاحل املعمر، مسند الوقت، أبو القاسم، إمساعيل بن علي بن احل
  .املشهور باحلمامي

  .ولد يف حدود اخلمسني وأربع مئة

وبكر به أبوه بالسماع، فسمع من أيب مسلم حممد بن علي بن مهربزد صاحب أيب بكر بن املقرىء، وأيب منصور بكر بن حممد بن 
 بن عبد اهللا بن برزة الواعظ، وأيب سهل محد بن ولكيز، وأيب بكر حممد بن حيد، واحلافظ مسعود بن ناصر السجزي، وعبد اجلبار

إبراهيم العطار املستملي، وعبد اهللا بن حممد الكروين، وأيب طاهر أمحد بن حممد بن عمر النقاش، واحلسن بن عمر بن يونس، 
  .وعائشة بنت احلسن الوركانية، وانفرد يف الدنيا عنهم

  .مخسني وأربع مئةوأول مساعه يف سنة تسع و

السلفي، وابن عساكر، والسمعاين، وأبو موسى املديين، ويوسف بن أمحد الشريازي، وزاهر بن أمحد الثقفي، وإمساعيل : حدث عنه
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بن ماشاذه، ويوسف وخضر ابنا معمر بن الفاخر، وحممد بن حممود بن مخارتاش الواعظ، وحممد بن حممود الصباغ، وأمحد بن حممد 
  .وخلق كثري آخرهم حممد بن عبد الواحد املديينالفارقاين، 

  .وهو رواي نسخة مأمون

  .عمر دهراً ممتعاً حبواسه

  .مات يف سابع صفر سنة إحدى ومخسني ومخس مئة

  ابن البن

  .الشيخ الفقيه العامل، املسند الصدوق، أبو القاسم، احلسني بن احلسن بن حممد، األسدي الدمشقي الشافعي ابن النب

  .466رمضان سنة مولده يف 

مسع أبا القاسم بن أيب العالء، وأبا عبد اهللا احلسن بن أيب احلديد، والفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي وبه تفقه، وأبا الربكات ابن 
  .طاووس

ابن عساكر وابنه، والسمعاين، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم بن صصرى، والقاضي أبو القاسم بن : حدث عنه
  .ستاين، وحفيده أبو حممد احلسن بن علي بن النب، وآخروناحلر

  .وكان كثري الرواية

  .خلط على نفسه، لكنه تاب توبةً نصوحاً، وكان حسن الظن باهللا: ذكره ابن عساكر، فقال

  .مات يف نصف ربيع اآلخر سنة إحدى ومخسني ومخس مئة، ودفن مبقربة باب الفراديس

    

ملعمر، وأتسز بن حممد صاحب خوارزم، وسلمان بن مسعود الشحام، وعتيق بن أمحد األزدي وفيها مات إمساعيل احلمامي ا
. األندلسي، وأبو احلسن علي بن أمحد بن حمموية األزدي الفقيه، والواعظ علي بن احلسني الغزنوي، وحممد بن عبيد اهللا بن سالمة

  .عني حيىي بن سالمة احلصكفي، وحيىي بن عبد الباقي الغزالالرطيب، والقدوة أبو البيان نبأ بن حممد بن حمفوظ بدمشق، وامل

  ابن مطكود

  .الشيخ أبو القاسم، نصر بن أمحد بن مقاتل بن مطكود السوسي، مث الدمشقي

  .مسع من جده، وأيب القاسم بن أيب العالء، وأيب عبد اهللا بن أيب احلديد، وسهل بن بشر

  . أبو القاسم، وطرخان الشاغوري، وآخرونابن عساكر وابنه، وأبو املواهب، وأخوه: وعنه

  .شيخ مستور، مل يكن احلديث من شأنه، مات يف تاسع عشر ربيع األول سنة مثان وأربعني ومخس مئة: قال ابن عساكر

  أخوه علي بن أحمد
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  .ابن مقاتل

  .أيب القاسم بن أيب العالء، فكان آخر من حدث عنه جبزء الصفة البن هارون: يروي عن

  .ابن عساكر وابنه، واحلسني بن صصرى، وزين األمناء، ومكرم بن أيب الصقر، وآخرون: روى عنه

  .مات سنة ستني ومخس مئة

  ابن أبي مروان

  .اإلمام احلافظ، أبو عمر، وأبو جعفر أمحد بن أيب مروان عبد امللك ابن حممد، األنصاري اإلشبيلي

 ومفرج بن سعادة، وكان حافظاً حمدثاً، فقيهاً ظاهرياً، له كتاب مسع من شريح بن حممد، وأيب احلكم بن حجاج،: قال األبار
املنتخب املنتقى يف احلديث، وعليه بىن عبد احلق أحكامه، تلمذ له عبد احلق، استشهد يف كائنة لبلة يف سنة تسع وأربعني ومخس 

  .مئة

  حامد بن أبي الفتح

  .لبةأمحد بن حممد، أبو عبد اهللا املديين احلافظ، من أعيان الط

  .مسع أبا علي احلداد، وحيىي بن مندة، وهبة اهللا بن احلصني، وطبقتهم

  .السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وعبد الرحيم ولد السمعاين: وعنه

  .وكان من العلماء العباد الزهاد

  .مات بيزد يف شعبان سنة تسع وأربعني ومخس مئة: قال أبو موسى املديين

  حمزة بن محمد

  .مام املفيد، أبو الفتح اهلمذاين، نزيل هراة، مث بلخابن حبسول، اإل

عارف بطرق احلديث، سافر الكثري، ودخل بغداد، ومسع أبا القاسم بن بيان، وابن نبهان، وغامناً الربجي، : ذكره السمعاين، فقال
  .األول سنة تسع وأربعني ومخس مئةواحلداد، وخلقاً، وعقد جملس اإلمالء ببلخ، مسعوا راة الكثري بقراءاته، تويف ببلخ يف ربيع 

  علي بن حيدرة

  .ابن جعفر، نقيب األشراف، أبو طالب احلسيين الدمشقي

  .مسع أبا القاسم بن أيب العالء، والفقيه نصر بن إبراهيم

  .ابن عساكر وابنه، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه احلسني: وعنه

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة إحدى ومخسني ومخس مئة

  .عنا من طريقه السابع من فضائل الصحابة خليثمةمس
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  ابن دادا

  .العالمة القدوة، أبو جعفر، حممد بن إبراهيم بن حسني اجلرباذقاين

  .مسع غامناً اجللودي، وإمساعيل بن حممد احلافظ، وفاطمة بنت البغدادي، وببغداد األرموي، وابن ناصر والزمه

  . صاحب فقه وفنون، مع الزهد والقناعةوكتب الكثري، وكان ثقةً متقناً متثبتاً،

  .عظم قدره ابن األخضر، وأطنب يف وصفه

هذا الشخص مل أر مثله زهداً وعلماً، وتفنناً يف العلوم، حتقق بعلوم، وصار فيها منتهياً يشار إليه : وقال احملدث أبو الفضل بن شافع
فاق، تويف يف ذي احلجة سنة تسع وأربعني ومخس مئة عن اثنتني يف جل غوامضها، وكان شافعياً، لو عاش لكانت الرحلة إليه من اآل

  .وأربعني سنة وأيام، رمحه اهللا تعاىل

  الكشميهني

  .الشيخ اإلمام اخلطيب الزاهد، شيخ الصوفية، أبو الفتح، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب توبة الكشميهين املروزي

على املعمر أيب اخلري حممد بن أيب عمران الصفار يف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة، مسع صحيح البخاري بقراءة أيب جعفر اهلمذاين 
  .ومسع من اإلمام أيب املظفر بن السمعاين، ومن أيب الفضل حممد بن أمحد امليهين العارف، وهبة اهللا بن عبد الوارث

  .وكان مولده يف ذي القعدة سنة إحدى وستني وأربع مئة

لرمحن حممد بن حممد، وشريفة بنت أمحد الغازي، ومسعود بن حممود املنيعي، وعبد الرحيم بن أيب سعد ابنه أبو عبد ا: روى عنه
  .السمعاين، وآخرون

  .مسعت منه الصحيح مرتني: قال عبد الرحيم

    

اً، كان شيخ مرو يف عصره، تفقه على جدي، وصاهره، وكان يل مثل الوالد، وكان حسن السرية، عاملاً سخي: وقال أبو سعد
  .مكرماً للغرباء

  .مات يف الثالث والعشرين من مجادى األوىل سنة مثان وأربعني ومخس مئة

ومات فيها ابن الطالية، وأبو احلسني أمحد بن منري الرفاء شاعر الوقت، وقاضي اجلماعة أبو جعفر محدين بن حممد بن محدين 
 أبو الفرج عبد اخلالق بن أمحد بن يوسف، وأبو الفضل عبد القرطيب، وطاغية الروم رجار املتغلب على صقلية، وحمدث بغداد

الرحيم بن أمحد بن اإلخوة، وأبو الفتح الكروخي ااور، وأبو احلسن علي بن احلسن البلخي مدرس الصادرية، والعادل علي بن 
كنجروذي، واألفضل حممد والفضل بن سهل بن بشر اإلسفراييين، وأبو طالب حممد بن عبد الرمحن ال: السالر صاحب مصر، قيل

بن الكرمي بن أمحد الشهرستاين صاحب امللل والنحل، واحلافظ حممد بن حممد السنجي، خطيب مرو، وشاعر زمانه أبو عبد اهللا 
حممد بن نصر القيسراين، وشيخ الشافعية حممد بن حيىي النيسابوري، ونصر بن أمحد بن مقاتل السوسي، وهبة اهللا احلاسب، والقدوة 

  .احلسني املقدسي الزاهدأبو 
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  عبد الخالق

  .ابن زاهر بن طاهر بن حممد، الشيخ العامل الثقة احملدث، أبو منصور النيسابوري الشحامي

  .ولد سنة مخس وسبعني وأربع مئة

ب، ومسع من جده، وعثمان بن حممد احملمي، وأيب بكر بن خلف، وأيب القاسم عبد الرمحن بن أمحد الواحدي، والفضل بن أيب حر
وحممد بن إمساعيل التفليسي، وحممد بن سهل السراج، وعبد امللك بن عبد اهللا الدشيت، وأيب املظفر موسى بن عمران، وحممد بن 

  .عبيد اهللا الصرام، وهبة اهللا بن أيب الصهباء، وحممد بن علي بن حسان البسيت، وخلق سواهم

  . سعد، واملؤيد الطوسي، والصفار قاسم بن عبد اهللا، وعدةابن عساكر، والسمعاين، وابنه عبد الرحيم بن أيب: حدث عنه

كان ثقةً صدوقاً، حسن السرية واملعاشرة، لطيف الطبع، مكثراً من احلديث، وملا كرب كان يستملي للشيوخ واألئمة : قال السمعاين
يدرى قتل أو هلك من الربد، مث مسعت بعد كأبيه وجده، وملا شاخ أملى مبوضع أبيه وجده باجلامع املنيعي، وفقد يف كائنة الغز، فال 

  .أنه أحرق

  .كتب إلينا أبو العالء الفرضي أن عبد اخلالق مات يف العقوبة واملطالبة يف شوال سنة تسع وأربعني ومخس مئة

  .وكان متميزاً يف الشروط: قلت

امليهين عن مخس ومثانني سنة، واحلافظ أبو أبو الفضل أمحد بن طاهر بن سعيد بن اإلمام القدوة فضل اهللا : ومات معه يف سنة تسع
عمر أمحد بن أيب مروان عبد امللك بن حممد اإلشبيلي، والظافر إمساعيل ابن احلافظ من خلفاء مصر، واحملدث محزة بن حممد بن 

لعباس بن حممد بن حبسول اهلمذاين، وأبو الفتح سامل بن عبد اهللا بن عمر العمري اهلروي، وعائشة بنت أمحد بن منصور الصفار، وا
أيب منصور العصاري عباسة الواعظ، وأبو الربكات بن الفراوي، وأبو سعد حممد بن جامع الصرييف خياط الصوف، وأبو العشائر 

حممد بن خليل القيسي، والقاضي فخر الدين حممد بن عبد الصمد بن الطرسوسي احلليب ناظر الوقوف، وأبو املعمر املبارك بن أمحد 
دث، ووزير دمشق املسيب بن الصويف، وناصر بن حممود الصائغ بدمشق، والفقيه وهب بن سلمان بن الزنف، وأبو األزجي احمل

  .احملاسن نصر بن املظفر الربمكي

  عبدان

  .املقرىء أبو حممد عبدان بن زرين بن حممد الدويين الضرير، نزل دمشق

  .وروى عن الفقيه نصر، وأيب الربكات بن طاووس

  . وابنه القاسم، وأبو احملاسن بن أيب لقمةاحلافظ: وعنه

  .مات سنة أربع وأربعني ومخس مئة

وفيها مات أبو جعفرك أمحد بن علي البيهقي املفسر صاحب التصانيف، والقاضي أبو بكر أمحد بن حممد بن احلسني األرجاين 
لدين أنر الطغتكيين، وأبو الفتوح عبد اهللا بن قاضي تستر وكان شاعر العصر، وأسعد بن علي بن املوفق راة، ونائب دمشق معني ا
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علي اخلركوشي، واحلافظ لدين اهللا العبيدي، وأبو احلسن املرادي حبلب، والقاضي عياض بسبتة، والنحوي أبو بكر حممد بن مسعود 
  ابن أيب ركب اخلشين 

  هبة اهللا بن الحسين

  .اسم ابن أيب عبد اهللا بن أيب شريك البغدادي احلاسبابن علي بن حممد بن عبد اهللا، الشيخ املعمر املسند، أبو الق

  .ولدت يف صفر سنة إحدى وستني وأربع مئة: قال

  .مسع أباه، وأبا احلسني بن النقور

    

إنه ليست له : كتبت عنه، وكان على التركات، وكانت األلسنة جممعةً على الثناء السىيء عليه، وكانوا يقولون: قال السمعاين
  . مات يف صفر أو أوائل ربيع األول سنة مثان وأربعني ومخس مئةطريقة حممودة،

أبو الفرج بن اجلوزي، وأبو الفتوح حممد بن علي اجلالجلي، والفتح بن عبد السالم، وآخرون، وأجاز حملمد بن : وروى عنه: قلت
  .عماد احلراين

 بن أيب شريك، أخربنا أمحد بن حممد البزاز، حدثنا عيسى أخربنا أمحد بن إسحاق، أخربنا الفتح بن عبد اهللا الكاتب، أخربنا هبة اهللا
قال : بن علي، أخربنا حيىي بن حممد، حدثنا عبد اجلبار بن العالء، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن زيد بن خالد قال

  .مثل أجرهمن جهر غازياً أو حاجاً أو معتمراً أو خلفه يف أهله، فله : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  الحرضي

  .املعمر الصاحل، أبو نصر، حممد بن منصور بن عبد الرحيم، احلرضي النيسابوري، من بيت حشمة نزل به الزمان

  .مسع القشريي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، والفضل بن احملب، وعثمان احملمي

  .عبد الرحيم بن السمعاين وأبوه: وعنه

  .مئة وله تسعون سنةتويف يف شعبان سنة سبع وأربعني ومخس 

  الرشاطي

  .الشيخ اإلمام احلافظ املتقن النسابة، أبو حممد عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علي بن أمحد اللخمي األندلسي املريي الرشاطي

  .أيب علي الغساين، وأيب احلسن بن الدش، وأيب علي ابن سكرة، وابن فتحون، ومجاعة: يروي عن

ن الزبري كتابه احلافل املسمى باقتباس األنوار والتماس األزهار يف أنساب رواة اآلثار، وكتاب اإلعالم وصنف فيما ذكر أبو جعفر ب
  .مبا يف كتاب املختلف واملؤتلف للدارقطين من األوهام، وكتاب انتصاره من القاضي أيب حممد بن عطية، وغري ذلك

  .للتاريخ واألنساب، فقيهاً بارعاً، أحد اجللة املشار إليهموكان ضابطاً حمدثاً متقناً إماماً، ذاكراً للرجال، حافظاً 

أبو حممد بن عبيد اهللا، وأبو بكر بن خري، وابن مضاء، وأبو خالد بن رفاعة، وأبو حممد بن عبد الرحيم، وأبو بكر بن أيب : روى عنه
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  ..مجرة

  .بعني ومخس مئة وقد قارب التسعني رمحه اهللاستشهد عند دخول العدو املرية يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وأر: إىل أن قال

  .إنه ولد يف مجادى اآلخرة سنة ست وستني وأربع مئة: وقيل

  األزجي

  .اإلمام احلافظ املفيد، أبو املعمر، املبارك بن أمحد بن عبد العزيز، األنصاري األزجي

  .مسع النعايل، وابن البطر، فمن بعدها

  .وعمل املعجم يف جملد

  .، وابن عساكر، وابن اجلوزي، والكنديالسمعاين: وعنه

  .وثقه ابن نقطة

  .مات سنة تسع وأربعني ومخس مئة عن أربع وسبعني سنة

  ابن الطالية

الشيخ الصادق الزاهد القدوة، بركة املسلمني، أبو العباس أمحد بن أيب غالب بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد، عرف بابن الطالية، 
  .الكاغدي البغدادي

  .اثنتني وستني وأربع مئةولد سنة 

  .روى جزءاً عن عبد العزيز بن علي األمناطي، وتفرد به، وهو التاسع من املخلصيات انتقاء ابن البقال، وحفظ القرآن

شيخ كبري، أفىن عمره يف العبادة والقيام والصيام، لعله ما صرف ساعةً من عمره إال يف عبادة، واحنىن حىت ال يتبني : قال السمعاين
مه من ركوعه إال بيسري، وكان حافظاً للقرآن، ال يقبل من أحد شيئاً، وله كفاية يتقنع ا، دخلت عليه يف مسجده مرات، قيا

  .مسعت من أيب القاسم عبد العزيز األمناطي: هل مسعت شيئاً ؟ فقال: بالعتابيني، وسألته

طويه، مسعه من أيب العباس بن قريش، وحضر مساعه معنا ما ظفرنا بذلك، لكن قرأت عليه الرد على اجلهمية لنف: قال السمعاين
  .شيخنا أبو القاسم بن السمرقندي

ظهر مساعه من األمناطي بعد فراق احلافظ أيب سعد بغداد، فروى عنه اجلزء يونس بن حيىي اهلامشي، وأمحد بن احلسن العاقويل، : قلت
شجاع البيطار، وحممد بن علي بن البل، وسعيد بن املبارك بن وحممد بن حممد بن علي السمذي، وعلي بن أمحد بن العرييب، و

كمونة، وعبيد اهللا ابن أمحد املنصوري، وعمر بن طربزد، وأمحد بن األصفر، ورحيان بن تيكان الضرير، ومظفر بن أيب يعلى بن 
ن الصياد، وعبد السالم بن املبارك جحشويه، وعبد الرمحن بن مترية، وعبد اهللا بن حماسن بن أيب شريك، وعبد اخلالق بن عبد الرمح
  .الربدغويل، وأمحد بن يوسف بن صرما، واملبارك بن علي بن أيب اجلود شيخ األبرقوهي، وآخرون

    

مسعت مشايخ احلربية حيكون عن آبائهم وأجدادهم أن السلطان مسعوداً ملا أتى بغداد، كان حيب زيارة : قال أبو املظفر بن اجلوزي
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فذهب . أنا يف هذا املسجد أنتظر داعي اهللا يف النهار مخس مرات: ، فالتمس حضور ابن الطالية، فقال للرسولالعلماء والصاحلني
فزاره، فرآه يصلي الضحى، وكان يطوهلا يصليها بثمانية أجزاء، فصلى معه بعضها، . أنا أوىل باملشي إليه: فقال السلطان. الرسول

مث دخل . يا مسعود، اعدل، وادع يل، اهللا أكرب: قال. ها أنا: أين مسعود ؟ قال:  فقال.السلطان قائم على رأسك: فقال له اخلادم
  .يف الصالة، فبكى السلطان، وكتب ورقةً خبطه بإزالة املكوس والضرائب، وتاب توبةً صادقةً

جنازة أيب احلسن بن مات ابن الطالية يف حادي عشر رمضان سنة مثان وأربعني ومخس مئة، ومحل على الرؤوس، وكانت جنازته ك
  .القزويين، وما خلف بعده مثله، دفن إىل جانب أيب احلسني بن مسعون، رمحهما اهللا تعاىل

  نصر بن المظفر

ابن احلسني بن أمحد بن حممد بن حيىي بن أمحد بن حممد بن حيىي بن خالد بن برمك بن آذروندار، املوىل الرئيس، أبو احملاسن 
  .ين، امللقب بالشخص العزيز، أخو أيب الفتوح الفتحالربمكي اجلرجاين مث اهلمذا

  .مث استوطن مهذان. 466بلغت يف سنة الغرق سنة : مولده ببغداد بعد اخلمسني وأربع مئة، فإنه قال للسمعاين

د، وسليمان مسع أبا احلسني بن النقور، وإمساعيل بن مسعدة ببغداد، وأبا عمرو عبد الوهاب بن مندة، وأبا عيسى عبد الرمحن بن زيا
  .بن إبراهيم احلافظ بأصبهان

  .وانفرد بأكثر مسموعاته، وعمر دهراً، وقصده الطلبة

  .هو شيخ مسن، كان يصلي ببعض األتراك، وكان يلقب بشخص، قرأت عليه كتاب االستئذان البن املبارك: قال السمعاين

  .والسند ودمشقأكثر األسفار، ودخل خراسان وخبارى ومسرقند وكاشغر : وقال ابن النجار

السمعاين، وأبو العالء العطار وابنه عبد الرب، وداود بن معمر، وحممد بن أمحد الروذراوري، وأمحد بن شهريار، : حدث عنه: قلت
  .وعبد اهلادي بن علي الواعظ، ووكيع بن مانكدمي، وعبد اجلليل بن مندوية، وعدة

  .مات سنة مخسني يف ربيع اآلخر: س مئة، وقيلتويف ليلة القدر سنة تسع وأربعني ومخ: قال ابن النجار

  ابن البنا

الشيخ الصاحل اخلري الصدوق، مسند بغداد، أبو القاسم سعيد بن الشيخ أيب غالب أمحد بن احلسن بن أمحد بن البنا، البغدادي 
  .احلنبلي

  .ولد سنة سبع وستني وأربع مئة

  . احلسن، ومجاعةمسع أبا القاسم بن البسري، وأبا نصر الزينيب، وعاصم بن

ابن عساكر، وأبو سعد السمعاين، وابن اجلوزي، وعبد الرمحن بن عمر بن الغزال، وعبد اهللا بن حماسن، وعلي بن : حدث عنه
مبارك الصائغ، ورحيان بن تيكان الضرير، وموسى بن الشيخ عبد القادر، وأبو العباس حممد بن عبد اهللا الرشيدي، وعلي بن حممد 

لرمحن بن املبارك املشتري، وثابت بن مشرف، وصاحل بن القاسم بن كور، وظفر بن سامل البيطار، ومسمار بن السقاء، وعبد ا
العويس، والفتح بن عبد السالم، وأبو املنجى عبد اهللا بن الليت خامتة من مسع منه، وآخر من روى عنه باإلجازة أبو احلسني بن 
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  .املقري

  . ومخس مئةتويف يف رابع عشر ذي احلجة سنة مخسني

  .ومات أبوه سنة بضع وعشرين

  .ومات جده سنة سبعني وأربع مئة

ومات ولده أبو حممد احلسن بن أيب القاسم سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة وله حنو من مثانني سنة، يروي عن جعفر السراج، وأيب 
  .غالب بن الباقالين

  ابن ناصر

  .حممد بن ناصر بن حممد بن علي بن عمر السالمي البغدادياإلمام احملدث احلافظ، مفيد العراق، أبو الفضل 

  .مولده يف سنة سبع وستني وأربع مئة

  .وريب يتيماً يف كفالة جده ألمه الفقيه أيب حكيم اخلربي

 تويف أبوه احملدث ناصر شاباً، فلقنه جده أبو حكيم القرآن، ومسعه من أيب القاسم علي بن أمحد بن البسري، وأيب طاهر بن أيب

  .الصقر األنباري

عاصم بن احلسن، ومالك بن أمحد البانياسي، وأيب الغنائم بن أيب عثمان، ورزق اهللا التميمي، وطراد الزينيب، : مث طلب، ومسع من
وابن طلحة النعايل، ونصر بن البطر، وأيب بكر الطريثيثي، وأمحد بن عبد القادر اليوسفي، واحلسني بن علي بن البسري، وأيب 

خلياط، وحممد بن عبد السالم األنصاري، وأيب الفضل بن خريون، وجعفر السراج، واملبارك ابن عبد اجلبار، وخلق كثري، منصور ا
  .إىل أن يرتل إىل أيب طالب بن يوسف، وأيب القاسم بن احلصني، والقاضي أيب بكر، وإمساعيل ابن السمرقندي

    

  .وبعد صيته، ومل يربع يف الرجال والعللوقرأ ما ال يوصف كثرةً، وحصل األصول، ومجع وألف، 

  .وكان فصيحاً، مليح القراءة، قوي العربية، بارعاً يف اللغة، جم الفضائل

تفرد بإجازات عالية، فأجاز له يف سنة بضع وستني يف قرب والدته احلافظ أبو صاحل أمحد بن عبد امللك املؤذن، وأبو القاسم الفضل 
بنت أيب علي الدقاق، واحلافظ أبو إسحاق املصري احلبال، واحلافظ أبو نصر بن ماكوال، وأبو بن عبد اهللا بن احملب، وفاطمة 

احلسني بن النقور، واخلطيب أبو حممد بن هزارمرد الصريفيين، وأبو القاسم علي بن عبد الرمحن بن عليك النيسابوري، وعدد 
  .د ابن ماكوالسواهم، بادر له أبوه رمحه اهللا باالستجازة، وأخذها له من البال

ابن طاهر، وأبو عامر العبدري، وأبو طاهر السلفي، وأبو موسى املديين، وأبو سعد السمعاين، وأبو العالء العطار، وأبو : روى عنه
القاسم بن عساكر، وأبو الفرج بن اجلوزي، وأبو أمحد بن سكينة، وعبد العزيز بن األخضر، وعبد الرزاق بن اجليلي، وحيىي بن 

لفقيه، والتاج الكندي، وأبو عبد اهللا بن البناء الصويف، والفقيه حممد بن غنية، وداود بن مالعب، وعبد العزيز بن الناقد، الربيع ا
وأمحد بن ظفر بن هبرية، وموسى بن عبد القادر، وأمحد بن صرما، وأبو منصور حممد بن عفيجة، واحلسن بن السيد، وآخرون، 

  .بن املقريخامتتهم باإلجازة أبو احلسن علي 
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ومما أخطأ فيه احلافظ ابن مسدي ااور أنه قرأ يف اجلعديات أو كلها على ابن املقري، أنبأنا ابن ناصر، أنبأنا عبد الواحد بن أمحد 
وال ريب أن املليحي مسع الكتاب، والنسخة عندي مكتوبة عن املليحي، لكنه مات . املليحي، أخربنا ابن أيب شريح، أخربنا البغوي

  . أن يولد ابن ناصر بأربع سننيقبل

كان شيخنا ثقةً حافظاً ضابطاً من أهل السنة، ال مغمز فيه، توىل تسميعي، مسعت بقراءته مسند : قال الشيخ مجال الدين ابن اجلوزي
  .أمحد والكتب الكبار، وعنه أخذت علم احلديث، وكان كثري الذكر، سريع الدمعة

صاحب احلديث جيرح ويعدل، أفال تفرق يا هذا : فرد ابن اجلوزي هذا، وقبحه، وقال. ناسكان حيب أن يقع يف ال: قال السمعاين
مث بالغ ابن اجلوزي يف احلط على أيب . وهو قد احتج بكالم ابن ناصر يف كثري من التراجم يف الذيل له: مث قال! بني اجلرح والغيبة ؟

يت أبا سعد كذلك، وال ريب أن ابن ناصر يتعسف يف احلط على مجاعة سعد، ونسبه إىل التعصب البارد على احلنابلة، وأنا فما رأ
هو ثقة : من الشيوخ، وأبو سعد أعلم بالتاريخ، وأحفظ من ابن اجلوزي ومن ابن ناصر، وهذا قوله يف ابن ناصر يف الذيل، قال

أن يقع يف الناس، وهو صحيح القراءة حافظ دين متقن ثبت لغوي، عارف باملتون واألسانيد، كثري الصالة والتالوة، غري أنه حيب 
  .والنقل، وأول مساعه يف سنة ثالث وسبعني من أيب طاهر األنباري

كان ثقةً ثبتاً، حسن الطريقة، متديناً، فقرياً متعففاً، نظيفاً نزهاً، وقف كتبه، وخلف ثياباً خليعاً وثالثة : وقال ابن النجار يف تارخيه
ة وابن األخضر وغريمها يكثرون الثناء عليه، ويصفونه باحلفظ واإلتقان والديانة واحملافظة على دنانري، ومل يعقب، مسعت ابن سكين

السنن والنوافل، ومسعت مجاعةً من شيوخي يذكرون أنه وابن اجلواليقي كانا يقرآن األدب على أيب زكريا التربيزي، ويطلبان 
  ..خيرج أبو منصور بن اجلواليقي حمدثها، فانعكس األمر، وانقلبخيرج ابن ناصر لغوي بغداد، و: احلديث، فكان الناس يقولون

  .قد كان ابن ناصر من أئمة اللغة أيضاً: قلت

: فقال. أريد أن أقرأ عليك ديوان املتنيب، وشرحه أليب زكريا التربيزي: قلت البن ناصر: مسعت ابن سكينة يقول: قال ابن النجار

  .فأعطاين أيب مخسة دنانري، فدفعتها إليهن وقرأت الكتاب: قال. ذا شعر، وحنن حنتاج إىل نفقةإنك دائماً تقرأ علي احلديث جماناً، وه

مسع ابن ناصر معنا كثرياً، وهو شافعي أشعري، مث انتقل إىل مذهب أمحد يف األصول والفروع، ومات : وقال أبو طاهر السلفي
  .عليه، وله جودة حفظ وإتقان، وحسن معرفة، وهو ثبت إمام

  .هو مقدم أصحاب احلديث يف وقته ببغداد:  أبو موسى املديينوقال

    

بقيت سنني ال أدخل مسجد أيب منصور : قرأت خبط ابن ناصر وأخربنيه عنه مساعاً حيىي بن احلسني قال: أنبؤونا عن ابن النجار قال
يا بين، تركت قراءة القرآن، واشتغلت بغريه : اخلياط، واشتغلت باألدب على التربيزي، فجئت يوماً ألقرأ احلديث على اخلياط، فقال

وكنت . اللهم بني يل أي املذاهب خري: عد، واقرأ علي ليكون لك إسناد، فعدت إليه يف سنة اثنتني وتسعني، وكنت أقول كثرياً! ؟
 املنام كأين قد دخلت فرأيت يف: قال. مراراً قد مضيت إىل القريواين املتكلم يف كتاب التمهيد للباقالين، وكأن من يردين عن ذلك

املسجد إىل الشيخ أيب منصور، وجبنبه رجل عليه ثياب بيض ورداء على عمامته يشبه الثياب الريفية، دري اللون، عليه نور واء، 
فسلمت، وجلست بني أيديهما، ووقع يف نفسي للرجل هيبة وأنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما جلست التفت إيل، فقال 

ثالث مرات، فانتبهت مرعوباً، وجسمي يرجف، فقصصت ذلك على . ليك مبذهب هذا الشيخ، عليك مبذهب هذا الشيخع: يل
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اتركه، : يا ولدي، ما مذهب الشافعي إال حسن، وال أقول لك: والديت، وبكرت إىل الشيخ ألقرأ عليه، فقصصت عليه الرؤيا، فقال
أن أكون نصفني، وأنا أشهدك، وأشهد اجلماعة أنين منذ اليوم على مذهب أمحد ما أريد : فقلت. ولكن ال تعتقد اعتقاد األشعري
مث أخذت يف مساع كتب أمحد ومسائله والتفقه على مذهبه، وذلك يف رمضان . وفقك اهللا: فقال يل. بن حنبل يف األصول والفروع
  .سنة ثالث وتسعني وأربع مئة

  .ر شعبان سنة مخسني ومخس مئةتويف ابن ناصر يف ثامن عش: قال ابن اجلوزي وغريه

غفر يل، : ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيت ابن ناصر يف النوم، فقلت له: حدثين الفقيه أبو بكر بن احلصري، قال: مث قال ابن اجلوزي
  .قد غفرت لعشرة من أصحاب احلديث يف زمانك ألنك رئيسهم وسيدهم: وقال يل

احلسن علي بن حممد املشكاين راوي تاريخ البخاري الصغري، ومقرىء العراق أبو ومات معه يف السنة اخلطيب املعمر أبو : قلت
الكرم املبارك بن احلسن الشهروزوري، ومفيت خراسان الفقيه حممد بن حيىي صاحب الغزايل، وقاضي مصر وعاملها أبو املعايل جملي 

ا حيىي بن إبراهيم السلماسي، ومسند نيسابور أبو بن مجيع القرشي صاحب كتاب الذخائر يف املذهب، والواعظ الكبري أبو زكري
عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن العصائدي عن بضع ومثانني سنة، والشيخ أبو الفتح حممد بن علي بن هبة اهللا بن عبد السالم الكاتب 

  .جد الفتح بن عبد اهللا ببغداد

 أيب الفتح أمحد بن ظفر بن حيىي ابن الوزير، أخربنا حممد أخربتنا أم حممد زينب بنت عمر بن كندي ببعلبك سنة ثالث وتسعني عن
، أخربنا حممد بن الفضل الفراء مبصر بقراءيت، حدثنا أبو 473بن ناصر احلافظ، أخربنا حممد بن أمحد بن أيب الصقر اخلطيب يف سنة 

ابن وهب، حدثنا معاوية بن صاحل، بكر حممد بن أمحد ابن خروف إمالًء، حدثنا طاهر بن عيسى، حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا 
عن خالد بن كريب، عن مالك بن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن غنم، عن أيب مالك األشعري، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ليشرب ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها، ويضرب على رؤوسهم باملعازف، خيسف اهللا م األرض، وجيعل منهم : أنه قال
  .ردةً وخنازيرق

  الجنيد بن محمد

  .اإلمام القدوة احملدث، أبو القاسم القايين، نزيل هراة، وشيخ الصوفية

مسع أبا بكر بن ماجة، وسليمان احلافظ بأصبهان، وأبا الفضل حممد بن أمحد العارف وغريه بطبس، ومسع راة حممد بن علي 
  .عاينالعمريي، وجنيب بن ميمون، ومبرو من أيب املظفر السم

مسعت مجاعة كتب منه، مولده سنة ست وستني وأربع مئة، ومات يف رابع عشر شوال سنة سبع وأربعني : قال أبو سعد السمعاين
  .ومخس مئة

كان فقيهاً فاضالً، حمدثاً صدوقاً، موصوفاً بالعبادة، تفقه على أيب املظفر، وحصل األصول، ومسع بقاين من احلسن : وقال ابن النجار
  .روى عنه ابن ناصر، وابن عساكر. اق التوينابن إسح

  .وزنكي بن أيب الوفاء املروزي، وأبو روح اهلروي، وعبد الرحيم بن السمعاين، وطائفة: قلت
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  حنبل بن علي

  .أبو جعفر البخاري، مث السجستاين الصويف، نزيل هراة

قي، وابن طلحة النعايل، وأيب اخلطاب بن البطر، شيخ اإلسالم، وأيب عامر األزدي، وجنيب الواسطي، وأيب نصر التريا: روى عن
  .وعدة

  .السمعاين، وابن عساكر، وأبو روح عبد املعز، ومجاعة: وعنه

  .وكان كيساً ظريفاً

    

  .تويف راة يف شوال سنة إحدى وأربعني ومخس مئة وله سبع وسبعون سنة، رحل وهو أمرد

  الكروخي

  . بن أيب القاسم عبد اهللا بن أيب سهل بن القاسم بن أيب منصور بن ماح الكروخي اهلرويالشيخ اإلمام الثقة، أبو الفتح، عبد امللك

  .ولدت راة يف ربيع األول سنة اثنيت وستني وأربع مئة: قال

  .على يوم من هراة: وكروخ

 أيب نصر الترياقي حدث جبامع أيب عيسى عن القاضي أيب عامر األزدي، وأمحد ابن عبد الصمد الغورجي، وعبد العزيز بن حممد
سوى اجلزء اآلخر فليس عند الترياق، فسمعه من أيب املظفر عبيد اهللا بن علي الدهان بسماعهم من اجلراحي، وأول اجلزء املذكور 

مناقب ابن عباس، ومسع من أيب إمساعيل األنصاري، وحممد بن علي العمريي، وحكيم ابن أمحد اإلسفراييين، وأيب عطاء املليحي 
  .وعدة

السمعاين، وابن عساكر، وابن اجلوزي، وخطيب دمشق عبد امللك بن ياسني الدولعي، وزاهر بن : دث عنه خلق كثري، منهمح
رستم، وأبو أمحد بن سكينة، وابن األخضر، وابن طربزد، وأمحد بن علي الغزنوي، وعلي بن أيب الكرم املكي البناء، وأبو اليمن 

ياري، وأمحد بن حيىي بن الدبيقي، ومبارك بن صدقة الباخرزي، والفقيه حممد بن معايل الكندي، وعبد السالم بن أيب مكي الق
  .احلالوي، وثابت بن مشرف البناء

هو شيخ صاحل دين خري، حسن السرية، صدوق ثقة، قرأت عليه جامع الترمذي، وقرىء عليه عدة نوب ببغداد، : قال السمعاين
ه يف أصول املؤمتن الساجي، وأيب حممد بن السمرقندي، وكنت أقرأ عليه، فمرض، وكتب به نسخة خبطه، ووقفها، ووجدوا مساع

بعد السبعني واقتراب األجل آخذ على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : فنفذ له بعض السامعني شيئاً من الذهب، فما قبله، وقال
  . كتاب أيب عيسى باألجرة، ويتقوتورده مع االحتياج إليه، مث جاور مبكة حىت تويف، وكان ينسخ! وسلم شيئاً 

كان صوفياً من مجلة من حلقته بركة شيخ اإلسالم، الزم الفقر والورع إىل أن تويف مبكة يف اخلامس والعشرين من : قال ابن نقطة
  .ذي احلجة بعد رحيل احلاج بثالثة أيام رمحه اهللا

  .وهو ممن أجاز يف إجازة النشتربي: قلت
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س مئة، فقرأ شيخنا ابن الظاهري على النشتربي جامع أيب عيسى كله عليه عن الكروخي، وحدث أيضاً مات سنة مثان وأربعني ومخ
واهللا . باجلامع عمر بن كرم بإجازته من الكروخي، فالكروخي يف طبقة شيخ احلافظ أيب علي بن سكرة الصديف يف رواية الكتاب

  .أعلم

  البلخي

يد، هو اإلمام أبو احلسن علي بن احلسن بن حممد البلخي احلنفي، نزيل دمشق، ومدرس الذي تنسب إليه املدرسة البلخية بباب الرب
  .الصادرية

وعظ، وأقرأ، وجعلت له دار األمري طرخان مدرسةً، وثارت عليه احلنابلة ألنه نال منهم، وكان ذا جاللة ووجاهة، ويلقب بالربهان 
  .البلخي

  .حبي على خري العملدرس أيضاً مبسجد خاتون، وأبطل من حلب األذان 

  .اشتغل ببخارى على الربهان بن مازه، وناظر يف اخلالف، مث حج وجاور، وكثر أصحابه

  .وحدث عن أيب املعني املكحويل وغريه

  .وعلق عنه أبو سعد السمعاين

  .تويف بدمشق سنة مثان وأربعني ومخس مئة يف شعبان

  .وكان كرمياً ال يدخر شيئاً

  الرطبي

ل املسند، أبو عبد اهللا، حممد بن عبيد اهللا بن سالمة بن عبيد اهللا بن خملد الكرخي، من كرخ جدان، ال كرخ الشيخ اجلليل العد
  .بغداد، مث البغدادي ابن الرطيب، وهو ابن أخي القاضي أمحد بن سالمة ابن الرطيب

  .ولد سنة مثان وستني

  . ومجاعةومسع أبا القاسم بن البسري، وأبا نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن،

  .وكان مجيل األمر، الزماً لبيته

السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وعبد العزيز بن األخضر، وعمر بن أمحد بن بكرون، وحممد بن علي بن الطراح، : حدث عنه
  .وداود بن مالعب، وآخرون

  .مات يف شوال سنة إحدى ومخسني ومخس مئة

ان عفيفاً متديناً، حسن الطريقة، شهد عند قاضي القضاة علي بن احلسني ناب يف احلسبة عن عمه أمحد، وك: قال ابن النجار
  .الزينيب

  ابن الزاغوني
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  .الشيخ املسند الكبري الصدوق، أبو بكر، حممد بن عبيد اهللا بن نصر ابن السري البغدادي، ابن الزاغوين الد

الزينيب، وعاصم بن احلسن، ورزق اهللا، ومالك البانياسي، مسعه أخوه اإلمام أبو احلسن من أيب القاسم علي بن البسري، وأيب نصر 
  .وطراد النقيب، وأيب الفضل بن خريون، وعدة

  .وطال عمره، وعال إسناده، وتفرد

    

ابن عساكر، والسمعاين، وابن اجلوزي، وابن طربزد، والكندي، وابن مالعب، وحممد بن أيب املعايل بن البناء، وعبد : حدث عنه
 العربيت، وحماسن اخلزائين، وأبو علي بن اجلواليقي، وعبد السالم بن عبد اهللا الداهري، وأبو احلسن حممد بن أمحد السالم بن يوسف

  .القطيعي، وآخرون، وآخر أصحابه باإلجازة أبو احلسن بن املقري

  .شيخ صاحل متدين، مرضي الطريقة، قرأت عليه أجزاء، وكان له دكان جيلد فيها: قال السمعاين

  .كان غايةً يف حسن التجليد، قرره املقتفي ألمر اهللا لتجليد خزانة كتبه: قلت

  .مات يف الثالث والعشرين من ربيع اآلخر سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة، وله أربع ومثانون سنة

  عبد الخالق بن أحمد

  .ع ابن ناصرابن عبد القادر بن حممد بن يوسف، الشيخ اإلمام احلافظ املفيد، أبو الفرج حمدث بغداد م

  .مولده يف سنة أربع وستني وأربع مئة

مسع أباه، وأبا نصر حممد بن حممد الزينيب، وعاصم بن احلسن، ورزق اهللا التميمي، ونصر بن البطر، وأبا عبد اهللا النعايل، وطراداً 
  .الزينيب، وخلقاً كثرياً، وارحتل، ومسع بأصبهان واألهواز، وألف ومجع

 عساكر، والسمعاين، وابن اجلوزي، والتاج الكندي، وأبو بكر عبد اهللا بن مبادر، وعبد الوهاب بن علي السلفي، وابن: حدث عنه
  .بن اإلخوة، وعبد السالم الربدغويل، وعبد العزيز بن األخضر، وخلق سواهم

بغداد، وملا حججت أودعت كتيب كان من أعيان املسلمني فضالً وديناً وثبتاً ومروءةً، مسع معي كثرياً، وبه كان أنسي ب: قال السلفي
  .عنده

  .هو حمدث حسن اخلط، كثري الضبط، خري متواضع متودد، حمتاط يف قراءة احلديث، كتب وحصل، وخرج لنفسه: وقال غريه

  .وصفه ذا وبأكثر منه أبو سعد السمعاين

  .نةوتويف يف الرابع والعشرين من احملرم سنة مثان وأربعني ومخس مئة وله أربع ومثانون س

روى الكثري، ومجع لنفسه مشيخةً يف أربعة عشر جزءاً، وكان صدوقاً فاضالً متديناً، كتب خبطه كثرياً، ومل يزل : وقال ابن النجار
  .أحسن ابن ناصر الثناء عليه وعلى بيته. روى عنه احلفاظ. يطلب ويفيد إىل حني وفاته

  ابن اإلخوة
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 الرحيم بن أمحد بن حممد بن حممد بن إبراهيم بن اإلخوة البغدادي اللؤلؤي، أخو الشيخ اإلمام احملدث األديب، أبو الفضل، عبد
  .عبد الرمحن، وقد مر والدمها من أعوام

مسع بإفادة خاله اإلمام أيب احلسن بن الزاغوين من أيب عبد اهللا بن طلحة النعايل، وأيب اخلطاب بن البطر، وعدة، وارحتل، فسمع من 
  .يب علي احلداد، وخلق، واستوطن أصبهان، ومسع أوالدهعبد الغفار الشريوي، وأ

  .ولد يف سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

شيخ فاضل يعرف األدب، له شعر رقيق، صحيح القراءة والنقل، قرأ الكثري بنفسه، ونسخ خبطه ما ال يدخل حتت : قال السمعاين
مسعت حيىي بن عبد امللك املكي . طه جزءاً بأصبهان، ومسعت منهاحلد، مليح اخلط سريعه، سافر إىل خراسان، ومسع ا، كتب يل خب

أفسد علي عبد الرحيم بن اإلخوة مساع معجم الطرباين، كان يقرؤه على فاطمة، فكان يقرأ يف مساعة : وكان شاباً صاحلاً يقول
ما وقع يل من ترك حديث وحديثني، لعله يقلب ورقتني، فقعدت قريباً منه، وكنت أسارقه النظر، فعمل ك: جزءاً، أو جزأين، فقلت

  .وتصفح ورقتني، فأحضرت نسخةً، وعارضت، فما قرأ يومئذ إال يسرياً، وظهر ذلك للحاضرين، فانقطعت

  .أنا ما رأيت منه إال اخلري: قال السمعاين

كر يف آخره أنه كتبه يف يوم كتب ما ال حيد، وكان مليح اخلط، سريع القراءة، رأيت خبطه التنبيه أليب إسحاق، فذ: وقال ابن النجار
  .واحد، وكانت له معرفة، مات بشرياز يف شعبان سنة مثان وأربعني ومخس مئة

  ابن السالر

  .الوزير امللك العادل، سيف الدين، أبو احلسن، علي بن السالر الكردي، وزير الظافر باهللا العبيدي مبصر

د وغريه، وكان الظافر قد استوزر جنم الدين سليم بن مصال أحد رؤوس نشأ يف القصر بالقاهرة، وتنقلت به األحوال، وويل الصعي
األمراء، فعظم متويل اإلسكندرية ابن السالر هذا، وأقبل يطلب الوزارة، فعدى ابن مصال إىل حنو اجليزة يف سنة أربع وأربعني 

مالك بال ضربة وال طعنة، ولقب بامللك ومخس مئة ملا مسع مبجيء ابن السالر، ودخل ابن السالر، وعال شأنه، واستوىل على امل
العادل أمري اجليوش، فحشد ابن مصال، ومجع، وأقبل، فأبرز ابن السالر حملاربته أمراء، فالتقوا، فكسر ابن مصال بدالص، وقتل، 

  .ودخل برأسه على رمح يف ذي القعدة من السنة، واستوسق الدست للعادل

    

افعياً سنياً، ليس على دين العبيدية، احتفل بالسلفي، وبىن له املدرسة، لكنه فيه ظلم وعسف وكان بطالً شجاعاً، مقداماً مهيباً ش
  .وجربوت

إن كالمك ما يدخل يف أذين، فلما وزر اختفى : كان جندياً فدخل على املوفق التنيسي، فشكا إليه غرامةً، فقال: قال ابن خلكان
ج يف زي امرأة، فأخذ، فأمر العادل بلوح ومسمار، ومسر يف أذنه إىل اللوح، وملا فخر. من أخفاه فدمه هدر: املوفق، فنودي يف البلد

دخل كالمي يف أذنك أم ال ؟ وجاء من إفريقية عباس بن أيب الفتوح بن األمري حيىي بن باديس صبياً مع أمه، فتزوجها : صرخ، قال
عادل، مث جهز عباساً إىل الشام للجهاد، فكره السفر، فأشار العادل قبل الوزارة، مث تزوج عباس، وجاءه ابن مساه نصراً، فأحبه ال
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عليه أسامة بن منقذ فيما قيل بقتل العادل، وأخذ منصبه، فقتل نصر العادل على فراشه غيلةً يف احملرم سنة مثان وأربعني ومخس مئة 
  .ونصر هذا هو الذي قتل الظافر. بالقاهرة

  ابن جهير

  . الوزير علي بن الوزير حممد بن حممد بن جهريالوزير األكمل، أبو نصر، مظفر بن

  .كان معرفاً يف الوزارة، ويل أستاذ دارية اخلليفة املسترشد، مث وزر للمقتفي سبعة أعوام، وعزل سنة ثنتني وأربعني

  .وحدث عن احلسني بن البسري، ومجاعة

  .ابن السمعاين، وحممد بن علي الدوري: روى عنه

  .ربعني ومخس مئة عن بضع وستني سنةمات يف ذي احلجة سنة تسع وأ

  البستي

  .اإلمام الزاهد، أبو العز، حممد بن علي بن حممد البسيت الصويف اجلوال

  .مسع موسى بن عمران األنصاري، وأبا املظفر السمعاين، واملبارك ابن الطيوري، ومسع من السلفي مبيافارقني

  .السلفي، وأبو سعد السمعاين: وأخذ عنه

  .رداً يسأل، ومن أعطاه أكثر من نصف درهم ردهوكان فقرياً جم

  .ساءت سريته بأخرة، ساحمه اهللا: ويقال

  .مات يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعني ومخس مئة مبروالروذ وله اثنتان وسبعون سنة

  .وكان شيخ فقراء

  السنجي

كر حممد بن عبد اهللا بن أيب سهل بن أيب الشيخ اإلمام احلافظ اخلطيب، حمدث مرو وخطيبها وعاملها، أبو طاهر حممد بن أيب ب
  .طلحة، املروزي السنجي الشافعي املؤذن اخلطيب

  .ولد بقرية سنج العظمى يف سنة ثالث وستني وأربع مئة أو قبلها

ومسع إمساعيل بن حممد الزاهري، وأبا بكر حممد بن علي الشاشي الشافعي، وعلي بن أمحد بن األخرم، ونصر اهللا بن أمحد 
مي، وفيد بن عبد الرمحن الشعراين، والشريف حممد بن عبد السالم، وثابت بن بندار، وأبا البقال احلبال، وجعفر بن أمحد اخلشنا

السراج، وأبا احلسني بن الطيوري، وعبد الرمحن بن محد الدوين، وخلقاً كثرياً خبراسان والعراق وأصبهان واحلجاز، وقد مسع 
  . بن أمحد ابن مردويه، وطبقتهبأصبهان من أيب بكر أمحد بن حممد

  .السمعاين، وابن عساكر، وعبد الرحيم بن السمعاين، ومجاعة: حدث عنه

تفقه أوالً على جدي أيب املظفر، وعلى عبد الرمحن الرزاز، وكتب الكثري، وحصل وألف، وكان إماماً ورعاً متهجداً : قال أبو سعد
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ي حضراً وسفراً، مسع الكثري معه، ونسخ لنفسه ولغريه، وله معرفة متواضعاً، سريع الدمعة، وكان من أخص أصحاب والد
باحلديث، وهو ثقة دين قانع، كثري التالوة، كان يتوىل أموري بعد والدي، ومسعت من لفظه الكثري، وكان يلي اخلطابة مبرو يف 

  .اجلامع األقدم، تويف يف التاسع والعشرين من شوال سنة مثان وأربعني ومخس مئة

ع منه عبد الرحيم بن السمعاين سنن النسائي عن الدوين، وصحيح مسلم بروايته عن عبد اهللا بن أمحد صاحب عبد الغافر وقد مس
  .أخربنا الزاهري، أخربنا إمساعيل بن ينال احملبويب: قال. الفارسي، وكتاب احللية أليب نعيم، وكتاب الرقاق البن املبارك

  : أما

  السبخي

  .لزاهد املسند، أبو طاهر، حممد بن أيب بكر ابن عثمان بن حممد السبخي البزدوي البخاري الصابوين احلنفيفالشيخ اإلمام الفقيه ا

  .مسع يف صباه من املعمر عبد الواحد بن عبد الرمحن الزبريي الوركي ومجاعة، وصحب الزاهد يوسف بن أيوب

  .حدث عنه السمعاين وابنه أبو املظفر

  .سنة مخس ومخسني ومخس مئةمات ببخارى يف مجادى األوىل 

  .كتبته للتمييز، فكل من السنجي والسبخي من مشايخ أيب املظفر السمعاين ووالده

  الشهرستاني

  .األفضل حممد بن عبد الكرمي بن أمحد الشهرستاين، أبو الفتح، شيخ أهل الكالم واحلكمة، وصاحب التصانيف

    

  .وقرأ األصول على أيب نصر بن القشريي، وعلى أيب القاسم األنصاريبرع يف الفقه على اإلمام أمحد اخلوايف الشافعي، 

  .وصنف كتاب اية اإلقدام، وكتاب امللل والنحل

  .وكان كثري احملفوظ، قوي الفهم، مليح الوعظ

  .مسع بنيسابور من أيب احلسن بن األخرم

مث . مات يف شعبان سنة مثان وأربعني ومخس مئةو. كتبت عنه مبرو، وحدثين أنه ولد سنة سبع وستني وأربع مئة: قال السمعاين
  .غري أنه كان متهماً بامليل إىل أهل القالع والدعوة إليهم، والنصرة لطامام: قال

وهو متهم باإلحلاد، غال يف : قال. هو من أهل شهرستانه، كان إماماً أصولياً، عارفاً باألدب وبالعلوم املهجورة: وقال يف التحبري
  .التشيع

عامل كيس متفنن، ولوال ميله إىل أهل اإلحلاد وختبطه يف االعتقاد، لكان هو اإلمام، وكثرياً ما : ابن أرسالن يف تاريخ خوارزموقال 
نعوذ باهللا من اخلذالن، وليس ذلك إال إلعراضه عن علم الشرع، ! كنا نتعجب من وفور فضله كيف مال إىل شيء ال أصل له ؟

 كانت بيننا حماورات، فكيف يبالغ يف نصرة مذاهب الفالسفة والذب عنهم، حضرت وعظه مرات، واشتغاله بظلمات الفلسفة، وقد
سائر العلماء يذكرون يف جمالسهم املسائل الشرعية، وجييبون : فلم يكن يف ذلك قال اهللا وال قال رسوله، سأله يوماً سائل، فقال
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 مثلي ومثلكم كمثل بين إسرائيل يأتيهم املن والسلوى، فسألوا الثوم :فقال! عنها بقول أيب حنيفة والشافعي، وأنت ال تفعل ذلك ؟
  ...والبصل

  .وقد حج سنة عشر ومخس مئة، ووعظ ببغداد: قال. مات بشهرستانة سنة تسع وأربعني ومخس مئة: إىل أن قال ابن أرسالن

  عباسة

العصاري، راوي الكشف والبيان يف التفسري للثعليب عن الواعظ العامل، أبو حممد، العباس بن حممد بن أيب منصور الطابراين الطوسي 
  .حممد بن سعيد الفرخرادي، عن مؤلفه

  .ومسع أبا احلسن بن األخرم

  .املؤيد الطوسي، وعبد الرحيم السمعاين، وأبو سعد الصفار: وعنه

  .هلك يف دخول الغز نيسابور سنة تسع وأربعني ومخس مئة

  الشهرزوري

وحد، شيخ القراء، أبو الكرم، املبارك بن احلسن بن أمحد بن علي بن فتحان الشهرزوري البغدادي، مصنف اإلمام املقرىء اود األ
  .كتاب املصباح الزاهر يف العشرة البواهر

  .ولد يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني وأربع مئة

وطراد الزينيب، وأجاز له أبو احلسني بن ومسع من إمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي، ورزق اهللا التميمي، وأيب الفضل بن خريون، 
  .املهتدي باهللا، وعبد الصمد بن املأمون، وأبو حممد بن هزارمرد، وأبو احلسني بن النقور، قاله السمعاين

شيخ صاحل دين خري، قيم بكتاب اهللا، عارف باختالف الروايات والقراءات، حسن السرية، جيد األخذ على الطالب، عايل : وقال
  .الروايات

تال على رزق اهللا، وعبد السيد بن عتاب، وحيىي بن أمحد السييب، والشريف عبد القاهر املكي، وحممد بن أيب بكر القريواين، : قلت
وأيب الربكات الوكيل، وأمحد بن مبارك األكفاين، وأيب علي احلسن بن حممد الكرماين الزاهد صاحب احلسني بن علي بن عبيد اهللا 

  .شهرزوري والدهالرهاوي، واحلسن ال

عمر بن بكرون النهرواين، وحممد بن حممد بن الكال احللي، وصاحل بن علي الصرصري، وأبو يعلى محزة بن : قرأ عليه خلق، منهم
القبيطي، وعبد الواحد بن سلطان، وحيىي بن احلسني األواين، وأمحد ابن احلسن العاقويل، وزاهر بن رستم إمام املقام، وعبد العزيز 

د ابن الناقد، ومشرف بن علي اخلالصي الضرير، وعلي بن أمحد الواسطي الدباس، وأبو العباس حممد بن عبد اهللا الراشيدي بن أمح
  .الضرير، وعدة

وحدث عنه كثري من هؤالء، وحممد بن أيب املعايل بن البناء، وأسعد بن علي بن علي بن صعلوك، والفتح بن عبد السالم، وآخرون، 
  . ابن املقريوأجاز أليب احلسن

انتهى إليه علو اإلسناد يف القراءات، فإنه قرأ ختمةً لقالون على رزق اهللا، عن قراءته على احلمامي، وتال لورش على أمحد بن مبارك 



الذهيب-سري أعالم النبالء  3857  

قرأت ا إىل سبأ على احلمامي، وتال للدوري على حيىي السييب، ورزق اهللا، وأيب نصر أمحد بن علي اهلامشي، عن تالوم على : قال
  .احلمامي

  .مات يف الثاين والعشرين من ذي احلجة سنة مخسني ومخس مئة، ودفن إىل جانب احلافظ أيب بكر اخلطيب

    

وفيها مات ابن ناصر، وإمساعيل بن عبد الرمحن العصائدي، وسعيد بن البناء، وسعيد بن احلسني اجلوهري، وعبيد اهللا بن محزة 
أمحد املشكاين، وأبو الفتح حممد بن علي بن عبد السالم الكاتب، والقاضي جملي بن العلوي اهلروي، واخلطيب علي بن حممد بن 

  .مجيع املخزومي املصري مصنف كتاب الذخائر، وحيىي بن إبراهيم السلماسي الواعظ

  ابن خميس

  .الشافعيالفقيه اإلمام، أبو عبد اهللا، احلسني بن نصر بن حممد بن حسني بن حممد بن مخيس اجلهين الكعيب املوصلي 

  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة، ضبطه عنه السمعاين

قدم بغداد وهو حدث، فتفقه على الغزايل، ومسع من طراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، والقاضي حممد بن املظفر الشامي، وأيب عبد 
  .اهللا احلميدي، وعدة

  .ومسع باملوصل من أيب نصر بن ودعان

  .ع إىل بلدهوويل قضاء الرحبة مدة، مث رج

سليمان وعلي ابنا حممد املوصلي، ومجاعة، وما وقع لنا حديثه : وقد قدم بغداد بعد األربعني ومخس مئة، فحدث ا، فروى عنه
  .بالعلو

  .قرأت عليه أحاديث، وهو إمام فاضل، ي املنظر، حسن األخالق، مليح الشيبة، كثري احملفوظ: قال أبو سعد السمعاين

  .تويف ابن مخيس يف تاسع ربيع اآلخر سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة: أنبأين احلسن بن علي بن عمار الواعظ قال: وقال ابن النجار

منهج التوحيد، حترمي الغيبة، أخبار املنامات، لؤلؤة املناسك، مناقب األبرار، فرح املوضح على مذهب زيد بن : وله مصنفات: قال
  .ثابت، منهج املريد

لي أمحد بن أمحد بن علي بن اخلراز احلرميي، وقاضي واسط أبو العباس أمحد بن خبتيار بن علي املندائي، وصاحب وفيها تويف أبو ع
نصيبني مشس امللوك إبراهيم بن امللك رضوان بن السلطان تتش السلجوقي، وشيخ ما وراء النهر أبو علي احلسن بن احلسني األندقي 

ه مبرو، وأبو منصور عبد الباقي ابن حممد التميمي بدمشق، وعبد الصبور بن عبد السالم الزاهد، والسلطان الكبري سنجر بن ملكشا
اهلروي، وأبو مروان عبد امللك بن مسرة اليحصيب القرطيب، وأبو عمرو عثمان بن علي البيكندي ببخارى، وأبو حفص عمر بن عبد 

مد بن ثابت اخلجندي، واملسند أبو بكر حممد بن عبيد اهللا بن اهللا احلريب املقرىء، واإلمام صدر الدين حممد بن عبد اللطيف بن حم
الزاغوين، والفقيه أبو احلسن حممد بن املبارك بن حممد بن اخلل الشافعي، وحممد بن مسعود بن الشدنك أبو الغنائم يروي عن عاصم 

  .نصر بن نصر العكربي الواعظبن احلسن، وقاضي نيسابور برهان الدين منصور بن حممد بن أمحد الصاعدي، وأبو القاسم 
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  القيسي

  .الشيخ أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس القيسي الدمشقي، املعروف بالكردي

  .مسع من الفقيه نصر وصحبه، ومن أيب القاسم بن أيب العالء، واحلسن بن أيب احلديد

  .وسكن بعلبك، وخدم متوليها، مث قدم

  . أخيه زين األمناء، وآخرونابن عساكر وابنه القاسم، وابن: روى عنه

  .مات ببعلبك يف ذي احلجة سنة تسع وأربعني ومخس مئة

  حامد بن أبي الفتح

  .احلافظ الزاهد الورع اإلمام أبو عبد اهللا املديين

 العز بن مسع أبا علي احلداد، وحيىي بن مندة، وارحتل، فسمع بشرياز من عبد الرحيم بن حممد، وببغداد من هبة اهللا بن احلصني، وأيب
  .كادش

  .أبو سعد السمعاين وابنه عبد الرحيم بن السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد يف معجمه: روى عنه

  .وكان من علماء احلديث

  .مولده يف سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

  .ني ومخس مئةتويف الشيخ الزاهد احلافظ حامد املديين بيزدشري كرمان يف شعبان سنة تسع وأربع: قال أبو موسى املديين

  الخطير

  .الكاتب الصدر املنشىء الباهر، خطري الدولة أبو عبد اهللا، صاحب اخلرب بديوان الزمام، وله باع مديد يف النثر والنظم

  .وصنف مخسني مقامة

  .وروى عن أمحد بن عبد القادر اليوسفي، وأخذ عن أيب زكريا التربيزي

  .مسع منه ابن اخلشاب، وأمحد بن طارق

  .ياً يف الرفض، متهماً يف الروايةوكان غال

  .مات سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة، ذكره ابن النجار وغريه

  .وامسه احلسني بن إبراهيم بن خطاب

  العكبري

  .الشيخ اإلمام الواعظ، أبو القاسم، نصر بن نصر بن علي بن يونس، العكربي الشافعي

  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة

  .سري، وعاصم بن احلسن، وأبا الغنائم بن أيب عثمان، ونظام امللك، وأبا الليث التنكيتومسع أبا القاسم بن الب
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السمعاين، وابن سكينة، وابن األخضر، وحفيده حممد ابن علي بن نصر، وعبد السالم الداهري، وعمر بن كرم، وداود : حدث عنه
  .د بن حممد الرزاز، وآخرون، وأجاز أليب احلسن ابن املقريبن مالعب، وأبو علي بن اجلواليقي، وأبو احلسن بن القطيعي، وسعي

  .شيخ واعظ متودد متواضع: قال السمعاين

  .كان يتكلم يف األعزية: وقال ابن النجار

  .كان ظاهر الكياسة، يعظ وعظ املشايخ، ويتخريه الناس لعمل األعزية، ونشا ولده أبو حممد على طريقته: وقال ابن اجلوزي

  . يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني ومخس مئةمات أبو القاسم

  الشلبي

  .العالمة ذو الفنون، أبو حممد، عبد اهللا بن عيسى بن عبد اهللا بن أمحد بن سعيد األندلسي، من بيت علم ووزارة وقضاء

  .حج وجاور، مث قدم بغداد وخراسان

مسع أبا حبر بن العاص، واحلسن بن . ه والنحو وغري ذلكاجتمعت به راة، فوجدته حبراً ال يرتف من احلديث والفق: قال السمعاين
عمر اهلوزين، وأبا غالب بن البناء، وزاهراً الشحامي، وكان ذا زهد، وتعبد وجاللة، تويف راة سنة مثان وأربعني ومخس مئة وله 

  .أربع وستون سنة

  .روى عنه أبو املظفر بن السمعاين: قلت

  الفامي

  .، أبو النضر، عبد الرمحن بن عبد اجلبار بن عثمان بن منصور اهلروي الفامي الشروطي العدلالشيخ اإلمام احملدث احلافظ

  .مولده يف سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

مسع أبا إمساعيل األنصاري، وحممد بن علي العمريي، وجنيب بن ميمون الواسطي، والقاضي أبا عامر األزدي وطبقتهم، وارحتل يف 
  .رى، فسمع من هبة اهللا بن علي البخاري، وأيب القاسم بن احلصنيكهولته للحج فيما أ

  .ابن عساكر، والسمعاين، وأبو روح عبد املعز البزاز، ومجاعة: حدث عنه

كان حسن السرية، مجيل الطريقة، دمث األخالق، كثري الصدقة والصيام، دائم الذكر، متودداً متواضعاً، له معرفة : قال السمعاين
ب، يكرم الغرباء، ويفيدهم عن الشيوخ، وكان ثقةً مأموناً، كتبت عنه راة ونواحيها، مات يف اخلامس والعشرين باحلديث واألد

  .من ذي احلجة سنة ست وأربعني ومخس مئة

  .ولقبه ثقة الدين، وله تاريخ صغري: قلت

ن الفضل، أخربنا علي بن أيب طالب، أخربنا أبو علي أخربنا أمحد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو روح، أخربنا أبو النضر احلافظ، أخربنا زيد ب
الرفاء، حدثنا معاذ بن املثىن، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الدباء 

  .واملزفت أن ينتبذ فيه



الذهيب-سري أعالم النبالء  3860  

  المبارك بن كامل

  .أبو بكر البغدادي الظفريابن أيب غالب اخلفاف، الشيخ العامل احملدث، مفيد العراق، 

  .مولده يف سنة تسعني وأربع مئة

  .مسع أبا القاسم بن بيان، وأبا علي بن نبهان، وابن فتحان الشهرزوري، وأبا طالب بن يوسف، وابن احلصني، وأمماً ال حيصون

  .إىل السماع منهأفىن عمره يف الطلب، وكتب عمن دب ودرج، ومسع العايل والنازل، ال يسمع مبن يقدم إال ويبادر 

أبو بكر املفيد يعرف أبوه باخلفاف، مسع خلقاً كثرياً، وما زال يسمع ويتبع األشياخ يف الزوايا، وينقل السماعات، : قال ابن اجلوزي
 إنه مسع من ثالثة آالف شيخ، ملا رد قول القائل، وانتهت إليه معرفة املشايخ ومقدار ما مسعوا، وعلم اإلجازات لكثرة: فلو قيل

دربته، صحب هزارسب بن عوض، وحمموداً األصبهاين، إال أنه كان قليل التحقيق فيما ينقل لكونه كان يأخذ عن ذلك مثناً، كان 
  .فقرياً، كثري األوالد والتزوج

 وأربعني سريع القراءة واخلط، يشبه بعضه بعضاً يف الرداءة، مسع مين، ومسعت منه، تويف يف مجادى األوىل سنة ثالث: قال السمعاين
  .ومخس مئة

مجع كتاب سلوة األحزان حنو ثالث مئة جزء أو أكثر، روى لنا عنه ولداه يوسف والمعة، وأبو حممد الغراد، وكان : قال ابن النجار
  .صدوقاً مع قلة فهمه ومعرفته

  ابن الخل

  .ن عبد اهللا بن حممد بن اخلل البغداديالشيخ اإلمام املفيت، شيخ الشافعية، أبو احلسن، حممد بن أيب البقاء املبارك بن حممد ب

  .تفقه على أيب بكر الشاشي املستظهري، ودرس وأفىت، وصنف وأفاد وتفرد ببغداد بالفتوى يف مسألة الدور البن سريج

  .وهو أول من علق على كتاب التنبيه شرحاً، وله كتاب يف أصول الفقه

ن بندار، واحلسني بن علي بن البسري، وجعفر السراج، وأيب بكر وقد مسع من ابن طلحة النعايل، ونصر بن البطر، وثابت ب
  .الطريثيثي، وحممد بن عبد السالم األنصاري، وعدة

    

  .السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وأمحد بن طارق الكركي، والفتح بن عبد السالم، وأبو احلسن القطيعي، وآخرون: حدث عنه

  .نوا يأخذون خطه يف الفتاوى رد خطه البديع يف بعض الوقتكا: وكان مقدماً يف كتاب املنسوب، فقيل

هو أحد األئمة الشافعية ببغداد، مصيب يف فتاويه، وله السرية احلسنة، والطريقة احلميدة، خشن العيش، تارك : قال السمعاين
 احملرم سنة اثنتني ومخسني ولد سنة مخس وسبعني وأربع مئة، ومات يف. للتكلف، على طريقة السلف، حلس مسجده الذي بالرحبة

  .ومخس مئة، وقع يل اجلزء األول من مشيخته

  .احلسن، كذا مساه ابن النجار: اسم أيب احلسني: ومات معه يف العام أخوه أبو احلسني أمحد الشاعر املشهور عن سبعني سنة، وقيل

املبارك الفقيه سنة إحدى ومخسني ومخس مئة، أخربنا أخربنا علي بن أمحد اهلامشي، أخربنا حممد بن أمحد املؤرخ، أخربنا حممد بن 
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احلسني بن علي، أخربنا عبد اهللا بن حيىي السكري، أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار، حدثنا عباس بن عبد اهللا الترقفي، حدثنا حممد 
قال رسول اهللا صلى اهللا :  قالبن يوسف، عن سفيان، عن سهيل بن أيب صاحل، عن عبد اهللا بن دينار، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة

اإلميان بضع وستون، أو بضع وسبعون باباً، أفضلها شهادة أن ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء : عليه وسلم
  .شعبة من اإلميان

  .هذا حديث صحيح عال

  بكبرة

  .اعيل اهلروي اإلسكاف املقرىءالشيخ الفاضل العابد اخلري، أبو الفتح، عبد السالم بن أمحد بن إمس

مسع أبا عاصم الفضيل بن حيىي، وحممد بن عبد العزيز الفارسي، وشيخ اإلسالم، وروى جامع أيب عيسى عن أيب الظفر عبد اهللا بن 
  .عطاء

  .بد اجلامع الفاميالسمعاين وابنه عبد الرحيم، وأبو الضوء الشهاب الشذباين، وعبد املعز الصويف، ومحاد احلراين، ونصر بن ع: وعنه

  .وطال عمره، وتفرد، وبقي إىل قريب سنة مخسني ومخس مئة

  .وكان مولده يف سنة إحدى وستني وأربع مئة

  أبو الوقت

الشيخ اإلمام الزاهد اخلري الصويف، شيخ اإلسالم، مسند اآلفاق، أبو الوقت، عبد األول بن الشيخ احملدث املعمر أيب عبد اهللا عيسى 
  .اهيم بن إسحاق، السجزي، مث اهلروي املاليينبن شعيب بن إبر

  .مولده يف سنة مثان ومخسني وأربع مئة

ومسع يف سنة مخس وستني وأربع مئة من مجال اإلسالم أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد الداوودي الصحيح وكتاب الدارمي، 
د بن أيب مسعود الفارسي، وأيب يعلى صاعد بن ومنتخب مسند عبد بن محيد ببوشنج، ومسع من أيب عاصم الفضيل بن حيىي، وحمم

هبة اهللا، وبيىب بنت عبد الصمد، وعبد الرمحن بن حممد بن عفيف حدثوه عن عبد الرمحن بن أيب شريح، ومسع من أمحد بن أيب نصر 
أيب عاصم كاكو، وعبد الوهاب بن أمحد الثقفي، وأمحد بن حممد العاصمي، وحممد بن احلسني الفضلويي، وعبد الرمحن بن 

اجلوهري، وشيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري وكان من مريديه، وأيب عامر حممود بن القاسم األزدي، وعبد اهللا ابن عطاء 
البغاورداين، وحكيم بن أمحد اإلسفراييين، وأيب عدنان القاسم ابن علي القرشي، وأيب القاسم عبد اهللا بن عمر الكلوذاين، ونصر بن 

  .طائفةأمحد احلنفي، و

  .وحدث خبراسان وأصبهان وكرمان ومهذان وبغداد، وتكاثر عليه الطلبة، واشتهر حديثه، وبعد صيته، وانتهى إليه علو اإلسناد

    

ابن عساكر، والسمعاين، وابن اجلوزي، ويوسف ابن أمحد الشريازي، وارحتل إليه إىل كرمان، وسفيان بن إبراهيم بن : حدث عنه
ن حممد البوشنجي، وأبو الضوء شهاب الشذباين، وعبد املعز بن حممد اهلروي، والقاضي عبد اجلبار بن بندار مندة، وأبو ذر سهيل ب
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اهلمذاين، وعبد اجلليل بن مندويه، وأمحد بن عبد اهللا السلمي العطار، وعثمان بن علي الوركاين، وعثمان بن حممود األصبهاين، 
بن عطية اهللا اهلمذاين، وحممد بن حممد بن سرايا املوصلي، وحممود بن واثق البيهقي، وحممد بن عبد اهللا الفتاح البوشنجي، وحممد 

ومقرب بن علي اهلمذاين، والفقيه حيىي بن سعد الرازي، ويوسف بن عمر بن حممد بن عبيد اهللا بن نظام امللك، ومحاد بن هبة اهللا 
الدينوري الصويف، وحيىي بن عبد اهللا بن السهروردي، وحممد بن احلراين، وعمر بن طربزد، وسعيد بن حممد الرزاز، وعمر بن حممد 

أمحد بن هبة اهللا الروذراوري، وأمحد بن ظفر بن هبرية، وحممد بن هبة اهللا بن مكرم، ومظفر بن حركها، وعلي بن يوسف ابن 
لطيف بن عسكر، وعمر بن حممد صبوخا، وأمحد بن يوسف بن صرما، وحممد بن أيب القاسم امليندي، وزيد بن حيىي البيع، وعبد ال

بن أيب الريان، وأسعد بن صعلوك، والنفيس بن كرم، وأبو جعفر عبد اهللا بن شريف الرحبة، وحممد بن عمر بن خليفة الروباين 
مبوحدة ، وحممد بن هبة اهللا البيع، وعبد اهللا بن إبراهيم اهلمذاين اخلطيب، وأبو احلسن علي ابن بورنداز، وعمر بن أعز 

روردي، وأبو هريرة حممد بن ليث الوسطاين، وصاعد بن علي الواعظ، وحممد بن املبارك املستعمل، وأبو علي بن اجلواليقي، السه
وحممد بن النفيس بن عطاء، واملهذب بن قنيدة، وعبد السالم بن سكينة، وعبد الرمحن بن عتيق بن صيال، وأبو الرضى حممد بن 

نصر أمحد بن احلسني النرسي، وعمر بن كرم، واحلسني بن الزبيدي، وأخوه احلسن، وظفر بن عصية، وعبد السالم الداهري، وأبو 
سامل البيطار، وعبد الرب بن أيب العالء العطار، وإبراهيم بن عبد الرمحن القطيعي، وعبد الرمحن موىل ابن باقا، وزكريا العليب، وعلي 

حممد بن أمحد القطيعي، وأبو املنجى عبد اهللا بن الليت، وأبو بكر حممد بن بن روزبه، وحممد بن عبد الواحد املديين، وأبو احلسن 
 ومساعه يف 637مسعود بن روز، وأبو سعد ثابت بن أمحد اخلجندي نزيل شرياز وهو آخر من مسع منه موتاً بقي إىل سنة 

  .بد الوهاب القرشيةاخلامسة، وروى عنه باإلجازة أبو الكرم حممد بن عبد الواحد املتوكلي، وكرمية بنت ع

شيخ صاحل، حسن السمت واألخالق، متودد متواضع، سليم اجلانب، استسعد بصحبة اإلمام عبد اهللا األنصاري، : قال السمعاين
وخدمه مدة، وسافر إىل العراق وخوزستان والبصرة، نزل بغداد برباط البسطامي فيما حكاه يل، ومسعت منه راة ومالني، وكان 

قراءة، حمباً للرواية، حدث بالصحيح، ومسند عبد، والدارمي عدة نوب، ومسعت أن أباه مساه حممداً، فسماه عبد اهللا صبوراً على ال
  .الصويف ابن وقته: األنصاري عبد األول، وكناه بأيب الوقت، مث قال

ة، وإنه مسع من علي بن بشرى إن والد أيب الوقت أجاز له، وإن مولده بسجستان سنة عشر وأربع مئ: وقال السمعاين يف التحبري
الليثي مناقب الشافعي لآلبري بفوت، مث سكن هراة، وإنه شيخ صاحل معمر، حرص على مساع احلديث، ومحل ولده أبا الوقت على 

عاتقه إىل بوشنج، وكان عبد اهللا األنصاري يكرمه ويراعيه، مات مبالني يف شوال سنة اثنيت عشرة ومخس مئة، عاش مئة وثالث 
  .سنني

طاف أبو الوقت العراق وخوزستان، وحدث راة ومالني وبوشنج وكرمان ويزد وأصبهان والكرج : وقال زكي الدين الربزايل
  .وفارس ومهذان، وقعد بني يديه احلفاظ والوزراء، وكان عنده كتب وأجزاء، مسع عليه من ال حيصى وال حيصر

اً، كثري الذكر والتهجد والبكاء، على مست السلف، وعزم عام موته على كان صبوراً على القراءة، وكان صاحل: وقال ابن اجلوزي
  .احلج، وهيأ ما حيتاج إليه، فمات

    

ملا رحلت إىل شيخنا رحلة الدنيا ومسند العصر أيب الوقت، قدر اهللا يل : وقال يوسف بن أمحد الشريازي يف أربعني البلدان له
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كان قصدي : ما أقدمك هذه البالد ؟ قلت: يه، وقبلته، وجلست بني يديه، فقال يلالوصويل إليه يف آخر بالد كرمان، فسلمت عل
إليك، ومعويل بعد اهللا عليك، وقد كتبت ما وقع إيل من حديثك بقلمي، وسعيت إليك بقدمي، ألدرك بركة أنفاسك، وأحظى 

كنت عرفتين حق معرفيت، ملا سلمت علي، وال وفقك اهللا وإيانا ملرضاته، وجعل سعينا له، وقصدنا إليه، لو : فقال. بعلو إسنادك
اللهم استرنا بسترك اجلميل، واجعل حتت الستر ما ترضى به : جلست بني يدي، مث بكى بكاًء طويالً، وأبكى من حضره، مث قال

نني، فكان عنا، يا ولدي، تعلم أين رحلت أيضاً لسماع الصحيح ماشياً مع والدي من هراة إىل الداوودي ببوشنج ويل دون عشر س
فكنت من خوفه أحفظهما بيدي، وأمشي وهو يتأملين، فإذا رآين قد عييت أمرين . امحلهما: والدي يضع على يدي حجرين، ويقول

مل : فيقول. ال: هل عييت ؟ فأخافه، وأقول: أن ألقي حجراً واحداً، فألقي، وخيف عين، فأمشي إىل أن يتبني له تعيب، فيقول يل
رع بني يديه ساعةً، مث أعجز، فيأخذ اآلخر، فيلقيه، فأمشي حىت أعطب، فحينئذ كان يأخذين وحيملين، وكنا تقصر يف املشي ؟ فأس

معاذ اهللا أن نركب : يا شيخ عيسى، ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إىل بوشنج، فيقول: نلتقي مجاعة الفالحني وغريهم، فيقولون
. سلم، بل منشي، وإذا عجز أركبته على رأسي إجالالً حلديث رسول اهللا ورجاء ثوابهيف طلب أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و

فكان مثرة ذلك من حسن نيته أين انتفعت بسماع هذا الكتاب وغريه، ومل يبق من أقراين أحد سواي، حىت صارت الوفود ترحل إيل 
يا سيدي، قراءيت جلزء أيب اجلهم : يقدم يل حلواء، فقلتمث أشار إىل صاحبنا عبد الباقي بن عبد اجلبار اهلروي أن . من األمصار

وقدم لنا صحناً فيه حلواء الفانيذ، فأكلنا، وأخرجت . إذا دخل الطعام خرج الكالم: فتبسم، وقال. أحب إيل من أكل احللواء
. رياً، فسل اهللا السالمةال ختف وال حترص، فإين قد قربت ممن مسع علي خلقاً كث: اجلزء، وسألته إحضار األصل، فأحضره، وقال

فقرأت اجلزء، وسررت به، ويسر اهللا مساع الصحيح وغريه مراراً، ومل أزل يف صحبته وخدمته إىل أن تويف ببغداد يف ليلة الثالثاء من 
ملا و. تدفنين حتت أقدام مشاخينا بالشونيزية: قال يل. ودفناه بالشونيزية: وبيض لليوم وهو سادس الشهر قال: ذي احلجة قلت

يا سيدي، قال النيب : احتضر سندته إىل صدري، وكان مستهتراً بالذكر، فدخل عليه حممد بن القاسم الصويف، وأكب عليه، وقال
يا لَيت قَومي يعلَمونَ مبا غَفَر يل ربي : "من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة فرفع طرفه إليه، وتال: صلى اهللا عليه وسلم

جِمنيولين من املُكْراهللا اهللا اهللا، وتويف : يس فدهش إليه هو ومن حضر من األصحاب، ومل يزل يقرأ حىت ختم السورة، وقال" ع
  .وهو جالس على السجادة

يا لَيت قومي : "أسندته إيل، وكان آخر كلمة قاهلا: حدثين حممد بن احلسني التكرييت الصويف قال: وقال أبو الفرج بن اجلوزي
  .، ومات"علمونَ مبا غَفَر يل ربي وجعلين من املُكْرمنيي

  .قدم بغداد يف شوال، فأقام ا سنةً وشهراً، وكان معه أصوله، فحدث منها: قلت

يه كان الوزير أبو املظفر بن هبرية قد استدعاه، ونفذ إليه نفقةً، مث أنزله عنده، وأكرمه، وأحضره يف جملسه، ومسع عل: قال ابن النجار
الصحيح يف جملس عام أذن فيه للناس، فكان اجلمع يفوت اإلحصاء، مث قرأه عليه أبو حممد بن اخلشاب بالنظامية، وحضر خلق كثري 
دون هؤالء، وقرىء عليه جبامع املنصور، ومسعه مجع جم، وآخر من قرآه عليه شيخنا ابن األخضر، وكان شيخاً صدوقاً أميناً، من 

  .م، ذا ورع وعبادة مع علو سنه، وله أصول حسنة، ومساعات صحيحةمشايخ الصوفية وحماسنه

    

تويف شيخنا أبو الوقت ليلة األحد سادس ذي القعدة سنة ثالث ومخسني ومخس مئة : قرأت يف كتاب أمحد بن صاحل اجليلي: مث قال
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ه باجلامع، وأمنا الشيخ عبد القادر اجليلي، نصف الليل، وصلي عليه ضاحي ار اليوم برباط فريوز الذي كان نازالً فيه، مث صلي علي
وكان اجلمع متوفراً، وكنت يوم خامس الشهر عنده، وقرأت عليه احلديث إىل وقت الظهر، وكان مستقيم الرأي، حاضر الذهن، 

كبار، ورأى من ومل نر يف سنه مثل سنده، وكان شيخاً صاحلاً سنياً، قارئاً للقرآن، قد صحب األشياخ، وعاش حىت أحلق الصغار بال
رئاسة التحديث ما مل يره أحد من أبناء جنسه، ومسع منه من مل يرغب يف الرواية قبله، وكان آخر من روى يف الدنيا عن الداوودي 

وبقية أشياخه، وقرئت الكتب اليت معه كلها عليه واألجزاء مرات يف عدة مواضع، ومسعها منه ألوف من الناس، وصل بغداد يف 
  .ل سنة اثنتني ومخسني، صحب شيخ اإلسالم نيفاً وعشرين سنةحادي عشر شوا

  : أنشدنا داود بن معمر بأصبهان، أنشدنا حممد بن الفضل العقيلي لنفسه يف سنة إحدى ومخسني: أنبأنا طائفة عن ابن النجار قال

 األحبار عن ثبت بأحسن  الشيخ أبو الوقت أتاكم

 خبتاألبرق وال مراحل  إليكم ناشراً علمه طوى

 رمى الحاسد بالكبت وقد  باألشياخ أطفالكم ألحق

 كمنّة الغيث على النّبت  الشّيخ بما قد روى فمنّة

 الفقه إلى المفتي خالصة  بارك فيه اللّه من حامٍل

  وحصلوا اإلسناد في الوقت  الفرصة يا سادتي انتهزوا

ت ما عنده فإنذا الحسرة والمقت يصير  من فو 

احلافظ عبد اجلليل بن حممد كوتاه األصبهاين، وعلي ابن عساكر بن سرور اخلشاب بدمشق، واإلمام أبو حفص عمر بن وفيها مات 
أمحد بن الصفار النيسابوري، وأبو الفتح املبارك بن أمحد بن رزيق الواسطي احلداد املقرىء، وأبو احملاسن مسعود بن حممد الغامني 

  .اهلروي

  المشكاني

طيب، أبو احلسن، علي بن حممد بن أمحد الروذراوري املشكاين الشافعي، خطيب مشكان، وهي قرية من عمر الشيخ اإلمام اخل
  .روذراور على ست فراسخ من مهذان

  .ولد سنة ست وستني وأربع مئة مبشكان

ذا منه التاريخ فقدم عليهم الشيخ املعمر أبو منصور حممد بن احلسن بن حممد بن يونس النهاوندي سنة نيف وسبعني، فسمع ه
الصغري للبخاري بسماعه من القاضي أيب العباس بن زنبيل النهاوندي، عن القاضي عبد اهللا بن حممد بن األشقر، عن البخاري، 

  .فتفرد اخلطيب بعلو هذا الكتاب مدةً، ولكن قل من مسعه منه لبعد الديار

ته وهو مريض، فأخرج إليه التاريخ وقد مسعه بقراءة احلافظ محزة قدم هذا بغداد سنة اثنتني وثالثني، فقصد: قال أبو سعد السمعاين
الروذراوري، وقد قرأه عليه أبو العالء العطار املقرىء، ففرحت به لعلو السند وعزة الكتاب، فأعلمت مجاعةً، وقرأته عليه، ورد إىل 

  .اً، حسن املنظر، مطبوعاً، متودداً، صدوقاًبلده، ورحل احلافظ أبو القاسم بن عساكر إىل مشكان، فسمعه منه، وكان شيخاً ي
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وروى عنه هذا الكتاب باإلجازة قاضي دمشق أبو القاسم بن احلرستاين، وطال عمر أيب احلسن هذا إىل أن أدركه احلافظ : قلت
يخ مساعه ويف هذه السنة تويف، وتار: يوسف بن أمحد الشريازي، فارحتل إىل مشكان، ومسع منه يف سنة مخسني ومخس مئة، قال

  .للتاريخ كان يف سنة ست وسبعني وأربع مئة

  .آخر من روى عنه بالسماع عبد الرب بن أيب العالء، وعاش أربعاً ومثانني سنةً: قلت

  محمد بن يحيى

ا، ابن منصور، اإلمام العالمة، شيخ الشافعية، أبو سعد النيسابوري، صاحب الغزايل وأيب املظفر أمحد بن حممد اخلوايف، تفقه م
وبرع يف املذهب، وصنف التصانيف يف الفقه واخلالف، وخترج به األصحاب، وانتهت إليه رئاسة املذهب بنيسابور، وقصده 

  .الفقهاء من النواحي، وبعد صيته

  .ألف كتاب احمليط يف شرح الوسيط، وله كتاب االنتصاف يف مسائل اخلالف

  . الزهد والديانة وسعة العلمودرس بنظامية بلده، وهو أستاذ الفقهاء املتأخرين مع

  .مولده بطريثيث من خراسان يف سنة ست وسبعني وأربع مئة

ومسع من نصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، وعبد الغفار بن حممد الشريوي، وأيب حامد أمحد بن علي بن عبدوس احلذاء، واحلافظ أيب 
  .البحريي، ومجاعةالفتيان عمر بن أيب احلسن الرواسي، وإمساعيل بن أيب عبد الرمحن 

    

  .السمعاين وولده، ومنصور بن أيب احلسن الطربي، والفقيه حيىي بن الربيع بن سليمان الواسطي، وغريهم: حدث عنه

أخربنا يوسف بن عبد الرمحن احلافظ، أخربنا عبد العزيز بن الصيقل، أخربنا حيىي بن الربيع سنة ست مئة ببغداد، أخربنا أبو سعد 
الشافعي، أخربنا أبو سعيد بن أيب عبد الرمحن امللقاباذي إمالًء، حدثنا أبو حسان حممد بن أمحد بن جعفر، أخربنا أبو حممد ابن حيىي 

عمرو بن مطر، أخربنا حامد بن شعيب، حدثنا سريج، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أيب بردة، عن 
  . يف بعري ليس لواحد منهما بينة، فجعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما نصفنيأبيه، عن أيب موسى، أن رجلني اختصما

قتلته الغز ال بورك فيهم حني فتكوا بنيسابور يف شهر رمضان سنة مثان وأربعني ومخس مئة، فرثاه علي بن أيب القاسم البيهقي، 
  : فقال

  تهقد طار في أقصى الممالك صي  سافكاً دم عالٍم متبحٍر يا

 من كان محيي الدين كيف تميته  قل لي يا ظلوم وال تخف باللّه

  : وقال آخر يف حميي الدين ابن حيىي رمحه اهللا

  بمحيي الدين موالنا ابن يحيى  الدين واإلسالم تحيى رفات

العرش يلقي كأن رس وحيا عليه  اللّه ربحين يلقي الد 

  : ومما قيل إنه البن حيىي
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 الشّمس القته فما خلته حقّا إذا   الشّعر في الماء حيةًوقالوا يصير

 لسعا قلبي تيقّنته صدقا وقد  التوى صدغاه في ماء وجهه فلما

  ابن ناجية

  .العالمة أبو القاسم، أمحد بن أيب املعايل عبد اهللا بن بركة، احلريب الفقيه الواعظ، عرف بابن ناجية، وهي أمه

  .، وأبا احلسني بن الطيوريمسع أبا عبد اهللا بن البسري

  .ابن سكينة، وابن األخضر، وأمحد بن حيىي بن هبة اهللا: روى عنه

أنا اليوم متبع للدليل، ما أقلد : فقيه دين، حلو الوعظ، تفقه على أيب اخلطاب، مث حتول حنفياً، مث شافعياً، وقال يل: قال السمعاين
  .ومخسني ومخس مئة وله تسع وسبعون سنةأحداً، كتبت عنه، مات يف مجادى األوىل سنة أربع 

  أحمد بن وقشي

  .مؤلف كتاب خلع النعلني فيه مصائب وبدع

وكان أوالً يدعي الوالية، وكان ذا مكر وفصاحة وبالغة وحيل وشعبذة، فالتف عليه خلق، مث خرج حبصن مارتلة، ودعا إىل نفسه، 
: ه من احلصن حبيلة، فقبض عليه أعوان عبد املؤمن، وأتوه به، فقال لهوبايعوه، مث اختلف عليه أصحابه، ودس عليه الدولة من أخرج

فأنا كنت الفجر : قال. بلى: أليس الفجر فجرين كاذب وصادق ؟ قال: فكان من جوابه أن قال! بلغين أنه دعوت إىل اهلداية ؟
  .ب له على شيء رآه منهفضحك، وعفا عنه، وبقي يف حضرة السلطان عبد املؤمن، مث مل ينشب أن قتله صاح. الكاذب

  الزبيدي

اإلمام القدوة العابد الواعظ، أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي بن علي ابن مسلم بن موسى بن عمران القرشي اليمين الزبيدي، نزيل 
  .بغداد، وجد املشايخ الرواة

  .مولده سنة ستني وأربع مئة

لم حيتمل له امللك طغتكني، وكان حنوياً فقرياً قانعاً متأهلاً، مث قدم وقدم دمشق بعد اخلمس مئة، فوعظ ا، وأخذ يأمر باملعروف، ف
  .دمشق رسوالً من املسترشد يف شأن الباطنية، وكان حنفياً سلفياً

  .نواة أتعلل ا مل أجد شيئاً: جلست معه من بكرة إىل قريب الظهر وهو يلوك شيئاً، فسألته، فقال: قال ابن هبرية

دخل على الوزير الزينيب وعليه خلعة الوزارة، : قول احلق وإن كان مراً، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، قيلكان ي: قال ابن اجلوزي
حدثين الفقيه عبد : قال ابن اجلوزي! أهىنء على لبس احلرير ؟: ومل ؟ قال: هو ذا يوم عزاء، ال يوم هناء، فقيل: وهم يهنئونه، فقال

اللهم إين الليلة : رجت إىل املدينة على الوحدة، فآواين الليل إىل جبل، فصعدت، وناديتخ: الرمحن بن عيسى، مسعت الزبيدي قال
مرحباً بضيف اهللا، إنك مع طلع الشمس متر بقوم على بئر يأكلون خبزاً ومتراً، فإذا دعوك فأجب، فسرت من : مث نوديت. ضيفك

  .زاً ومتراً، فدعوين، فأجبتالغد، فالحت يل أهداف بئر، فجئتها، فوجدت عندها قوماً يأكلون خب
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كان يعرف النحو، ويعظ، ويسمع معنا من غري قصد من القاضي أيب بكر وغريه، وكان فناً عجيباً، وكان يف أيام : قال السمعاين
 هبرية املسترشد خيضب باحلناء، ويركب محاراً خمضوباً باحلناء، وكان جيلس وجيتمع عنده العوام، مث فتر سوقه، مث إن الوزير ابن

إن : كان يذهب إىل مذهب الساملية، ويقول: رغب فيه، ونفق عليه، ومسعت مجاعةً حيكون عنه أشياء السكوت عنها أوىل، وقيل
  .األموات يأكلون ويشربون وينكحون يف قبورهم، وإن الشارب والزاين ال يالم، ألنه يفعل بقضاء اهللا وقدره

أتلومين ؟ وأنه حج موسى، ولو سلمنا أن الزاين ال يالم، فعلينا أن حنده : وبقول آدمحيتج بقصة آدم وموسى عليهما السالم، : قلت
  .ونغربه، ونذم فعله، ونرد شهادته، ونكرهه، فإن تاب واتقى أحببناه واحترمناه، فالرتاع لفظي

  .م، واملظهرالزارع، واملتمم، واملبه: زاد الزبيدي يف أمساء اهللا أسامي: ومسعت علي بن عبد امللك يقول: قال

اهللا اهللا، حنواً من مخسة عشر ألف مرة، فما : كان أيب يف كل يوم وليلة من أيام مرضه يقول: قال ولده إمساعيل: قال ابن عساكر
  .زال يقوهلا حىت طفىء

 من عمره، وقال ابن شافع، كان له يف علم العربية واألصول حظ وافر، وصنف يف فنون العلم حنواً من مئة مصنف، ومل يضيع شيئاً
وكان خيضب باحلناء، ويعتم ملتحياً دائماً، حكيت يل عنه من جهات صحيحة غري كرامة، منها رؤيته للخضر، تويف يف ربيع اآلخر 

  .سنة مخس ومخسني ومخس مئة رمحه اهللا

  البروجردي

  .احلافظ املفيد، أبو الفضل، حممد بن هبة اهللا بن العالء الربوجردي، تلميذ ابن طاهر

  .با حممد الدوين، ومكي بن بنجري، وحيىي بن مندةمسع أ

كأنك : فقال. احلديث: ما تكتب ؟ فكرهت جوابه، وقلت: كنت أنسخ جبامع بروجرد، فقال شيخ رث اهليئة: قال السمعاين
ان عن عبد اهللا بن عثم: عمن روى البخاري من أهل مرو ؟ قلت: قال. من مرو: من أين أنت ؟ قلت: قال. نعم: طالب ؟ قلت

كنيته أبو : قال. يفيد الشيخ: مل لقب عبد اهللا بعبدان ؟ فتوقفت، فتبسم، فنظرت إليه بعني أخرى، وقلت: قال. وصدقة بن الفضل
  .مسعته من حممد بن طاهر: عمن هذا ؟ قال: فقلت. عبدان: عبد الرمحن، وامسه عبد اهللا، فاجتمع فيه العبدان، فقيل

  الحصكفي

و الفنون، معني الدين، أبو الفضل، حيىي بن سالمة بن حسني بن أيب حممد عبد اهللا الدياربكري الطرتي اإلمام العالمة اخلطيب، ذ
  .احلصكفي، نزيل ميافارقني

  .تأدب ببغداد على اخلطيب أيب زكريا التربيزي، وبرع يف مذهب الشافعي، ويف الفضائل

  .مولده يف سنة ستني وأربع مئة تقريباً

  .وتصدر للفتوى، وصنف التصانيف، وله ديوان خطب، وديوان نظم وترسلوويل خطابة ميافارقني، 

كان عالمة الزمان يف علمه، ومعري العصر يف نثره ونظمه، له الترصيع البديع، والتجنيس النفيس، : ذكره العماد يف اخلريدة، فقال
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  .تقيموالتطبيق والتحقيق، واللفظ اجلزل الرقيق، واملعىن السهل العميق، والتقسيم املس

  .بليدة من ديار بكر بقرب من جزيرة ابن عمر، وكان مفيت تلك البالد يف عصره: مولده بطرتة: قلت

  .يف سنة ثالث: تويف سنة إحدى ومخسني ومخس مئة، وقيل

  : وهو القائل

  ويرى عذلي من العبث  بتّ أعذله وخليٍع

  .وذكر األبيات السائرة

  علي بن مهدي

  . الصلحاء، فنشأ علي يف تزهد، وحج، ولقي العلماء، وحصل، مث وعظ، وذم اجلندكان أبوه من قرية بزبيد من

وكان فصيحاً صبيحاً طويالً، أخضر اللون، طيب الصوت، غزير احملفوظ، متصوفاً، خبيث السريرة، داهيةً، يتكلم على اخلواطر، 
  .فربط اخللق، وكان يعظ وينتحب

    

لتفقه، ونسكت، فأعادين أيب إىل املدرسة، فكنت أزوره يف الشهر، فلما استفحل أمره الزمته سنةً، وتركت ا: قال عمارة اليمين
 يعظ وخيوف يف القرى، وحيج على جنيب، وأطلقت له السيدة أم فاتك وألقاربه خراج أمالكهم، 530تركته، ومل يزل من سنة 

وقت، أزف األمر، كأنكم مبا أقول لكم عياناً، مث ثار دنا ال: فتمولوا إىل أن صار مجعه حنو أربعني ألف مقاتل، وحارب، وكان يقول
ببالد خوالن، وعاث وسىب، وأهلك الناس، مث لقيته عند الداعي جببلة سنة تسع وأربعني يستنجد به، فأىب، مث دبر على قتل وزير آل 

فاتك متويل زبيد، وأخذها ابن مهدي فاتك، مث زحف إىل زبيد، فقاتله أهلها نيفاً وسبعني زحفاً، وقتل خالئق من الفريقني، مث قتل 
يف رجب سنة أربع ومخسني ومخس مئة، فما متع، وهلك بعد ثالثة أشهر، وقام بعده ابنه عبد النيب، وعظم، حىت استوىل على سائر 

تقد فيه اليمن، ومجع أمواالً ال حتصى، وكان حنفي املذهب أعين األب يرى التكفري باملعاصي، ويستحل وطء سبايا من خالفه، ويع
  .قومه فوق اعتقاد اخللق يف نبيهم

وحكي يل عنه أنه مل يثق بيمني من يصحبه حىت يذبح ولده أو أخاه، وكان يقتل بالتعذيب يف الشمس، وال يشفع أحد عنده، : قال
يقتل، ومن وليس ألحد من عسكره فرس ميلكه وال سالح، بل الكل عنده إىل وقت احلرب، واملنهزم منهم يقتل جزماً، والسكران 

  .زىن أو مسع غناًء يقتل، ومن تأخر عن صالة اجلماعة قتل

  خوارزمشاه

  .صاحب خوارزم، امللك أتسز بن حممد بن نوشتكني

  .مولده يف سنة تسعني وأربع مئة

القوة، ومتلك مدةً طويلة، وكان مطيعاً للسلطان سنجر، تعلل مدةً بالفاجل، فأعطي حرارات بال أمر الطب، فاشتد األمل، وضعفت 
احلاقة " ما أَغْنى عني ماِليه هلَك عني سلْطَاِنيه: "وتويف يف مجادى اآلخرة سنة إحدى ومخسني ومخس مئة، فكان يتأسف، ويقول



الذهيب-سري أعالم النبالء  3869  

  .فتملك بعده ابنه خوارزمشاه أرسالن، فقتل مجاعةً من أعمامه

  .وكان أتسز عادالً، حمبباً إىل رعيته

  . ومخس مئة، وكان بطالً شجاعاً، حارب اخلطا، وهو والد تكشومات ابنه يف سنة مثان وستني

  الشحام

  .الشيخ الصاحل، أبو حممد، سلمان بن مسعود بن حسن البغدادي الشحام، ممن مسع الكثري

 وكان من أهل السنة والصدق، خرج له اليوناريت احلافظ مخسة أجزاء من مساعه على ثابت بن بندار، وجعفر السراج، وأيب احلسني

  .بن الطيوري، ومجاعة

  .أبو احلسن بن املقري: وباإلجازة. السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وابن اجلوزي، وأبو احلسن القطيعي، وطائفة: روى عنه

كذا ورخه . شيخ صاحل، مشتغل بكسبه، ولد سنة سبع وسبعني، ومات يف احملرم سنة إحدى ومخسني ومخس مئة: قال السمعاين
  .السمعاين

  .هذا سهو ألنه أجاز يف ذي القعدة من سنة إحدى، وقرأ عليه أبو حممد بن اخلشاب جزءاً يف ربيع األول من السنة: لقطيعيوقال ا

  .الظاهر موته يف احملرم سنة اثنتني ومخسني: قلت

  الغزنوي

  .الواعظ احملسن الشهري، أبو احلسن، علي بن احلسني الغزنوي

ومسع ولده املعمر أمحد . ماعه من سعيد العيار، ومسع ببغداد من أيب سعد بن الطيوري وغريهمسع بغزنة الصحيح من محزة القايين بس
  .جامع أيب عيسى من الكروخي

كان مليح اإليراد، لطيف احلركات، بنت له زوجه اخلليفة رباطاً، وصار له جاه عظيم مليل العجم، كان السلطان : قال ابن اجلوزي
وكان حمفوظه قليالً، فحدثين مجاعة من القراء أنه كان . تشمون، واستعبد طوائف بنواله وعطائهيزوره واألمراء، وكثرت عنده احمل
  .حزمة حزن خري من أعدال أعمال: يعني هلم ما يقرؤونه، مسعته يقول

  .رب طالب غري واجد، وواجد غري طالب: مسعته يقول: وقال السمعاين

ات السلطان أهني، وكانت بيده قرية، فأخذت، وطولب بغلها، وحبس، مث أخرج كان مييل إىل التشيع، وملا م: وقال ابن اجلوزي
  .ومنع من الوعظ ألنه كان ال يعظم اخلالفة كما ينبغي، مث ذاق ذالً

  .مات يف احملرم سنة إحدى ومخسني ومخس مئة

  مجلي

امي، مث املصري، مصنف كتاب الذخائر وهو شيخ الشافعية مبصر، أبو املعايل، جملي بن مجيع بن جنا القرشي املخزومي األرسويف الش
  .من كتب املذهب املعتربة
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  .ويل قضاء مصر بتفويض من العادل بن السالر سنة سبع وأربعني، مث عزل بعد سنتني

  .مات يف ذي القعدة سنة مخسني ومخس مئة

  .ويف كتابه خمبآت ال توجد يف غريه

  أبو البيان

    

أ بن حممد بن حمفوظ القرشي احلوراين، مث الدمشقي الشافعي اللغوي األثري الزاهد، شيخ البيانية، الشيخ القدوة الكبري، أبو البيان، نب
  .وصاحب األذكار املسجوعة

  .مسع من أيب احلسن بن املوازيين، وأيب احلسن بن قبيس املالكي

  .، والقاضي أسعد بن املنجاوالفقيه أمحد العراقي، وعبد الرمحن بن احلسني بن عبدان: يوسف بن وفاء السلمي: روى عنه

وكان حسن الطريقة، صيناً ديناً تقياً، حمباً للسنة والعلم واألدب، له أتباع وحمبون، أنشأ امللك نور الدين له بعد موته رباطاً كبرياً 
  .وكان صديقاً للشيخ رسالن الزاهد. عند درب احلجر

  .تويف يف ربيع األول سنة إحدى ومخسني ومخس مئة، رمحه اهللا

  الخراز

  .الشيخ الصاحل، أبو علي، أمحد بن أمحد بن علي احلرميي البغدادي ابن اخلراز

  .475ولد سنة 

  .مسع أبا الغنائم حممد بن أيب عثمان، وحممد بن اجلبان، ومالكاً البانياسي، وطراداً الزينيب

ابن : وباإلجازة. لزبيدي، وابن طربزد، وآخرونعبد اخلالق بن أسد، وحممد بن املبارك بن املستعمل، وأبو علي احلسن ابن ا: وعنه
  .املقري

  .شيخ صاحل متدين، الزم ملسجده، مات يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة رمحه اهللا: قال السمعاين

  صاحب نصيبين

  .مشس امللوك، أبو نصر، إبراهيم بن صاحب حلب رضوان بن السلطان تاج الدولة تتش بن ألب أرسالن السلجوقي

  .ولد سنة ثالث ومخس مئة، ومات أبوه وهو صيب

مث أقبل معه صاحب احللة دبيس وبغدوين الفرجني حماصرين حللب يف سنة مثان عشرة ومخس مئة، وجرت أمور، مث إنه متلك يف سنة 
ها وهن إحدى وعشرين حلب، وفرحوا به، فأقبل صاحب أنطاكية، فنازل حلب، فترددت الرسل يف صلح وهدنة، فعقدت هدنة في

على أهل حلب ومحل ذهب يف العام، مث بعد مدة أخذ األتابك زنكي من مشس امللوك حلب، وأعطاه نصيبني، فما زال ا إىل أن 
  .مات يف شعبان سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة
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  عبد الصبور

  .مسمت أمنيابن عبد السالم، الشيخ الصادق اجلليل، أبو صابر، اهلروي الفامي التاجر السفار، صاحل خري 

  .ولد سنة سبعني وأربع مئة

  .ومسع اجلامع من أيب عامر األزدي، ومسع من شيخ اإلسالم، وجنيب الواسطي، وإلياس بن مضر

  .حدث مذان وببغداد يف سنة تسع وثالثني وملا حج باجلامع

  .ويلالسمعاين وابنه عبد الرحيم، وأبو احلسن بن جنا الواعظ، وأمحد بن احلسن العاق: روى عنه

  .تويف راة يف شعبان سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة

  كوتاه

  .الشيخ اإلمام احلافظ املتقن، حمدث أصبهان، أبو مسعود، عبد اجلليل بن حممد بن عبد الواحد بن حممد األصبهاين كوتاه

  .ولد سنة ست وسبعني وأربع مئة

ن الفضل الثقفي، وأمحد بن عبد الرمحن الذكواين، وابن أشتة، وعدداً ومسع رزق اهللا التميمي، وأبا بكر بن ماجه األري، والقاسم ب
  .كثرياً من أصحاب أيب سعيد النقاش وأيب نعيم، مث أصحاب أيب طاهر بن عبد الرحيم

هو أوحد وقته يف علمه مع حسن طريقته وتواضعه، حدثنا لفظاً وحفظاً على منرب وعظه يف سنة تسع عشرة : قال احلافظ أبو موسى
  .س مئة، فذكر حديثاًومخ

من أوالد احملدثني، حسن السرية، مكرم للغرباء، فقري قنوع، صحب أيب مدة مقامه بأصبهان، ومسع بقراءته الكثري، : وقال السمعاين
وله معرفة تامة باحلديث، هو من مقدمي أصحاب شيخنا إمساعيل ابن حممد احلافظ، حضرت جملس إمالئه، وكتبت عنه، مسعت أبا 

  .م احلافظ بدمشق يثين عليه ثناًء حسناً، ويفخم أمره، ويصفه باحلفظ واإلتقانالقاس

ملا وردت أصبهان كان ما خيرج من داره إال حلاجة مهمة، كان شيخه إمساعيل احلافظ هجره، ومنعه من حضور : قال السمعاين
  . هذا، وأمره بالرجوع عنه، فما فعلالرتول بالذات، فأنكر إمساعيل: جملسه ملسألة جرت يف الرتول، وكان كوتاه يقول

  .وقد ارحتل إىل نيسابور، ومسع من عبد الغفار الشريوي: قلت

  .أبو القاسم بن عساكر، ويوسف بن أمحد الشريازي، وطائفة، وروت عنه كرمية الدمشقية باإلجازة: حدث عنه

افظ إمالًء، حدثنا عبد اجلليل بن حممد بن عبد حدثنا عبد اخلالق الشحامي، حدثنا صاعد ابن سيار احل: قال السمعاين أبو سعد
الواحد باملدينة، أخربنا روح بن حممد، أخربنا أبو احلسن اخلرجاين، أخربنا ابن خرزاذ، حدثنا علي بن روحان، حدثنا أمحد بن 

  .ما أعلم طريقاً إىل اجلنة أقصد ممن يسلك طريق احلديث: سنان، مسعت شيبان ابن حيىي يقول

  . شعبان سنة ثالث ومخسني ومخس مئةمات كوتاه يف

    

  .وهو من رواة نسخة لوين عن ابن ماجه األري



الذهيب-سري أعالم النبالء  3872  

نزوله بذاته، إال إرغاماً ملن : ومسألة الرتول فاإلميان به واجب، وترك اخلوض يف لوازمه أوىل، وهو سبيل السلف، فما قال هذا
  .راء يف الديننعوذ باهللا من امل. نزوله إىل السماء بالعلم فقط: تأوله، وقال

يرتل بعلمه، بل نسكت : يرتل بذاته، كما ال نقول: جاء، ويرتل، وننهى عن القول: الفجر وحنوه، فنقول" وجاء ربك: "وكذا قوله
  .وال نتفاصح على الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعبارات مبتدعة، واهللا أعلم

  العباسي

د بن حممد بن عبد العزيز بن علي بن إمساعيل بن علي بن سليمان بن يعقوب بن الشيخ اإلمام الصاحل العابد املسند، أبو جعفر، أمح
  .إبراهيم بن حممد بن األمري إمساعيل بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب العباسي املكي، نقيب اهلامشيني مبكة

  .ولد سنة مثان وستني وأربع مئة

  .لرمحن الشافعي، تفرد بعلوهاومسع مجاعة أجزاء من أيب علي احلسن بن عبد ا

شيخ ثقة صاحل متواضع، ما رأيت يف األشراف مثله، قدم علينا أصبهان لدين ركبه ومعه مخسة أجزاء، فسمعت منه، : قال السمعاين
  .547وقد مسع يف الكهولة، ونسخ الكثري، مث قدم أصبهان راجعاً من كرمان يف سنة 

  .مسعت احلديث من أيب علي الشافعي وعمري سبع سنني: داً، قرأت خبطه قالكان صدوقاً زاهداً عاب: وقال ابن النجار

ابن عساكر، والسمعاين، والقاضي أسعد بن منجا، وثابت بن مشرف، وعبد السالم الداهري، وأبو احلسن حممد : حدث عنه: قلت
  . بن املقريبن أمحد القطيعي، وأبو حممد بن علوان احلليب وآخرون، وتفرد عنه باإلجازة أبو احلسن

  .تويف يف شعبان سنة أربع ومخسني ومخس مئة

  .وهو جد احملدث احلافظ جعفر بن حممد العباسي

مسع أبا علي الشافعي، وعبد القاهر العباسي املقرىء، وعيسى بن أيب ذر، وعبد الساتر بن عبد اهللا الزيادي، وببغداد : قال ابن النجار
كتب خبطه كثرياً، كتب عنه ابن ناصر، حدثنا عنه ابن سكينة، وابن األخضر، وعبد من ابن احلصني، وأيب غالب بن البناء، و

الرزاق، واحلسن بن حممد بن محدون، وترك بن حممد الكاتب، مسعت عامة شيوخنا يثنون عليه، ويصفونه بالزهد والعبادة والورع 
  .والرتاهة

  ابن غبرة

مد بن احلسن بن علوي بن حممد بن زيد بن غربة، اهلامشي احلارثي الكويف الشيخ اجلليل املسند، أبو احلسن، حممد بن حممد بن حم
  .املعدل، ويعرف قدمياً بابن املعلم، وهو من ذرية ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربيعة بن احلارث

  .ولد سنة مثان وستني وأربع مئة

ل، وأيب غالب بن املنثور اجلهين، وأيب علي حممد بن حممد بن ومسع سنة مخس وسبعني من أيب الفرج حممد بن أمحد بن عالن املعد
  .حممد بن محدان، واحلسني بن حممد الدهقان، ومجاعة، وتفرد بأجزاء عالية، ورحل إليه

روى لنا عنه مجاعة مسعوا منه بالكوفة، وقد مسع منه أبو الفضل أمحد بن صاحل اجليلي، وأبو الفرج بن النقور، : قال ابن النجار
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  .ث ببغداد قدمياًحد

  .آخر من روى عنه باإلجازة كرمية القرشية: قلت

  .مات ابن غربة يف سلخ ذي القعدة سنة مخس ومخسني ومخس مئة: قال مسعود بن النادر

كان ثقةً يف روايته، مسعت عليه بقراءيت األجزاء اليت ظهرت له، ومات يف احملرم سنة ست ومخسني ومخس : وقال أمحد بن صاحل
  .مئة

  .ما وقع لنا حديثه إال ويف الطريق إجازة: لتق

  ابن محمويه

  .اإلمام العالمة الفقيه املقرىء، أبو احلسن، علي بن أمحد بن احلسني بن أمحد بن احلسني بن حممويه، اليزدي الشافعي، نزيل بغداد

  .مولده بيزد يف سنة ثالث وسبعني وأربع مئة، أو أربع

شري، وأيب املكارم حممد بن علي بن احلسن الفسوي املقرىء، وحممد بن احلسني بن بلوك ومسع من احلسني بن احلسن بن جوان
  .الصويف، وغياث بن أيب مضر األصبهاين، وحممد بن حممود الثقفي

  .وتال بالروايات يف أصبهان على أيب الفتح احلداد

ومسع بالدون سنن النسائي من . م الربعي، وعدةومسع ببغداد من ابن الطيوري، وابن خشيش، وأيب احلسن بن العالف، وأيب القاس
  .عبد الرمحن بن محد، ومذان من ناصر بن مهدي، وبأصبهان أيضاً من أمحد بن حممد بن مردويه

  .ومسع بالبصرة والكوفة ومكة. وتفقه بواسط على أيب علي الفارقي، وببغداد على أيب بكر الشاشي

  . الفقه واحلديث والزهد، وحدث ا وبسنن النسائيوكان يسكن بقراح ظفر، وصنف كتباً نافعة يف

    

كان من أعيان الفقهاء، ومشهوري الزهاد والعباد وأهل الورع واالجتهاد، روى لنا عنه أبو أمحد بن سكينة، وابن : قال ابن النجار
  .األخضر

، سخي الطبع مبا ميلكه، قانع مبا هو فيه، نزل بغداد، فقيه فاضل زاهد، حسن السرية، مجيل الطريقة، عزيز النفس: وقال السمعاين
كثري الصوم والعبادة، صنف تصانيف يف الفقه، وأورد فيها أحاديث مسندةً عن شيوخه، مسعت منه، ومسع مين، وكان دائم البشر، 

ع الواعظ متواضعاً، كثري احملفوظ، وكان له عمامة وقميص بينه وبني أخيه، إذا خرج ذاك قعد هذا يف البيت، ودخلت عليه م
  : حنن كما قال أبو الطيب الطربي: الغزنوي، فوجدناه عرياناً متزراً، فاعتذر، وقال

لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل  إذا غسلوا ثياب جمالهم قوم  

 فإين إذا مت فال تدفنوين إال بعد ثالث،: كان شيخنا علي اليزدي يقول لنا: مسعت محزة بن علي احلراين يقول: قال ابن النجار
قد رجعت عن قويل، : وكان جثيثاً صاحب بلغم، وكان يصوم شهر رجب، فقبل أيام منه قال لنا: قال. أخاف أن يكون يب سكتة

  .فمات ليلة رجب: قال. يا علي، صم رجباً عندنا: فإذا مت فادفنوين يف احلال، فإين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم يقول
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  . تاسع وعشرين، سنة إحدى ومخسني ومخس مئةمات يف: قال ابن شافع

  .روى عنه السنن اخلطيب الدولعي، وتال عليه محزة بن القبيطي، وعبد العزيز بن الناقد، وعلي بن الدباس: قلت

  األغرجي

  .اإلمام ذو الفنون، شيخ العلماء خبوارزم، أبو الفرج، حممد بن أمحد بن أيب سعيد

  .قي، والزخمشريروى عن أيب علي إمساعيل بن البيه

  .وكان ثقةً عادالً، واعظاً مناظراً مفتياً، حمباً للحديث، جاوز مثانني سنة

  .مات يف ربيع األول سنة ثالث ومخسني ومخس مئة، وازدمحوا على نعشه، رمحه اهللا

  .ذكره ابن رسالن يف تارخيه

  البيكندي

  .بن علي البخاري البيكنديالشيخ الفاضل العابد املسند، أبو عمرو، عثمان بن علي بن حممد ا

  .مولده يف شوال سنة مخس وستني وأربع مئة

مسع عبد الواحد بن عبد الرمحن الوركي املعمر، وأبا بكر حممد ابن خواهرزاده، والقاضي أبا اخلطاب الطربي، وحممد بن أمحد بن 
  .أيب سهل الفقيه، وعدة

  .قيوتفرد بالرواية عن اإلمام أيب املظفر عبد الكرمي، األند

  .أبو سعد السمعاين وابنه أبو املظفر عبد الرحيم، وغريمها: روى عنه

  .وملا حان وقت رواية الرواة عنه، أخذت التتار البالد بالسيف، وانسد باب الرواية خبراسان أقاصيها وأدانيها

شوال سنة اثنتني ومخسني ومخس هو إمام فاضل ورع عفيف نزه عابد، قانع باليسري، ثقة صاحل، تويف يف تاسع شهر : قال أبو سعد
  .مئة، وشيعه أمم

  ابن الصفار

اإلمام العالمة القدوة، أبو حفص، عمر بن أمحد بن منصور بن الشيخ أيب بكر حممد بن القاسم بن حبيب، النيسابوري الشافعي، 
  .زوج بنت اإلمام أيب نصر ابن القشريي

  .ولد سنة سبع وسبعني وأربع مئة

ن عبد الغافر الفارسي من أيب بكر بن خلف األديب، وأيب املظفر موسى بن عمران، وأيب تراب عبد الباقي ومسع بقراءة إمساعيل ب
  .املراغي، وأيب القاسم عبد الرمحن بن أمحد الواحدي، وأيب احلسن ابن األخرم، وطائفة

ي، ومنصور بن عبد املنعم، وحيىي بن ولده أبو سعد عبد اهللا بن الصفار، وحفيده القاسم بن أيب سعد، واملؤيد الطوس: حدث عنه
الربيع الواسطي الفقيه، وسليمان بن حممد املوصلي، وأخوه علي، وزينب الشعرية، وأبو الفضل حممد بن عبد الكرمي الرافعي والد 
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  .وكان يلقب بعصام الدين. صاحب الشرح

  .مبعرفة األصلنيكان جدي نظرياً حملمد بن حيىي الفقيه، وكان يزيد عليه : قال حفيده القاسم

  .هو إمام بارع مربز، جامع ألنواع الفضل من العلوم، وكان سديد السرية، مكثراً من احلديث: وقال أبو سعد السمعاين

  .شاب فاضل دين ورع، أحد وجوه الفقهاء: وقال عبد الغافر يف تارخيه

  .تويف يوم النحر سنة ثالث ومخسني ومخس مئة: قال السمعاين

  الكرماني

  .الصاحل املعمر، أبو سعد، عبد الوهاب بن احلسن بن عبد اهللا الكرماين، مث النيسابوريالشيخ 

  .ولد يف ربيع األول سنة مثانني وأربع مئة

  .ومسع من أيب بكر بن خلف، وموسى بن عمران األنصاري، وأيب سهل عبد امللك بن عبد اهللا الدشيت، وتفرد يف وقته

  .يم، وحممد بن ناصر بن سلمان، ومجاعةالسمعاين وولده عبد الرح: حدث عنه

  .تويف سنة تسع ومخسني ومخس مئة

  ابن القطان

    

  .الشيخ األديب البارع، شاعر بغداد، أبو القاسم، هبة اهللا بن الفضل ابن عبد العزيز بن حممد، البغدادي املتوثي ابن القطان

  .الين، وابن طلحة النعايلمسع أباه، وأبا الفضل بن خريون، وأبا طاهر أمحد بن احلسن الباق

  .وله هجاء مقذع، ومديح فائق

سنة مثان وسبعني، وتويف يوم الفطر سنة مثان ومخسني ومخس مئة، وديوانه : سألته عن مولده، فقال: روى عنه السمعاين، وقال
  .مشهور، وقد هجا احليص بيص

  .ه دعابة وانطباع، وممن يتقى لسانهوجده هو شيخ اخلطيب احملدث حممد بن احلسني بن الفضل القطان، وكان في

  جعفر بن زيد

  .ابن جامع بن حسني، اإلمام الفاضل، أبو الفضل الطائي الشامي احلموي، ويلقب بأيب زيد

  .سكن بغداد بقطفتا

بن احلسني، مسع الكثري من أيب احلسني املبارك، وأيب سعد أمحد ابين عبد اجلبار الصرييف، وأيب بكر حممد بن أمحد : قال ابن النجار
وأيب طالب اليوسفي، وأيب القاسم بن احلصني، وأيب العز بن كادش، وكتب خبطه كثرياً، وخطه مضبوط، وخرج ختاريج، ومسع منه 

  .القدماء، وكان مشهوراً بالدين والصالح وحسن الطريقة، روى عنه أبو الفرج بن اجلوزي، وأبو عبد اهللا بن الزبيدي

موي شيخ صاحل خري، كثري العبادة، دائم التالوة، مشتغل بنفسه، ال خيرج إال من مجعة إىل مجعة، كتبت أبو زيد احل: وقال السمعاين
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  .عنه

  .ما أراه أدرك أبا احلسني بن الطيوري، بلى مسع من أخيه: قلت

  .ولدت سنة ثالث أو مخس ومثانني وأربع مئة: قال

  .ومات يف ذي احلجة سنة أربع ومخسني ومخس مئة

  .ب الربهان يف السنة، مسعناه، وعليه فيه مآخذ رمحه اهللاله كتا: قلت

أخربنا ابن مؤمن، أخربنا احلسني بن أيب بكر، أخربنا جعفر بن زيد، أخربنا أمحد بن عبيد اهللا العكربي، أخربنا أبو طالب احلريب، 
بت هذه الصفات اليت جاء ا القرآن نث: أخربنا ابن مردك، أخربنا عبد الرمحن بن أيب حامت، حدثنا يونس، مسعت الشافعي يقول

  .الشورى" لَيس كَِمثِْلِه شيٌء: "ووردت ا السنة، وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه، فقال

وفيها مات أبو سعد منجح بن مفلح الدومي، وعبد الوهاب بن إمساعيل النيسابوري سبط القشريي، وأبو علي احلسن بن جعفر بن 
  .سم أمحد بن قفرجل، وأبو جعفر أمحد بن حممد ابن عبد العزيز العباسياملتوكل، وأبو القا

  عدي

عدي بن مسافر وهذا أشهر ابن إمساعيل بن : الشيخ اإلمام الصاحل القدوة، زاهد وقته، أبو حممد، عدي بن صخر الشامي، وقيل
  .موسى الشامي، مث اهلكاري مسكناً

    

وصحب املشايخ، وجاهد أنواعاً من ااهدات، مث إنه سكن بعض جبال املوصل يف ساح سنني كثريةً، : قال احلافظ عبد القادر
موضع ليس به أنيس، مث آنس اهللا تلك املواضع به، وعمرها بربكاته، حىت صار ال خياف أحد ا بعد قطع السبل، وارتد مجاعة من 

اً للخري، ناصحاً متشرعاً، شديداً يف اهللا، ال تأخذه يف مفسدي األكراد بربكاته، وعمر حىت انتفع به خلق، وانتشر ذكره، وكان معلم
اهللا لومة الئم، عاش قريباً من مثانني سنة، ما بلغنا أنه باع شيئاً وال اشترى، وال تلبس بشيء من أمر الدنيا، كانت له غليلة يزرعها 

مال أحد شيئاً، وكانت له أوقات ال يرى بالقدوم يف اجلبل، وحيصدها، ويتقوت، وكان يزرع القطن، ويكتسي منه، وال يأكل من 
فيها حمافظةً على أوراده، وقد طفت معه أياماً يف سواد املوصل، فكان يصلي معنا العشاء، مث ال نراه إىل الصبح، ورأيته إذا أقبل إىل 

ا معه على دير رهبان، فتلقانا قرية يتلقاه أهلها من قبل أن يسمعوا كالمه تائبني رجاهلم ونساؤهم إال من شاء اهللا منهم، ولقد أتين
أدع لنا فما حنن إال يف بركاتك، وأخرجا طبقاً فيه خبز وعسل، فأكل : منهم راهبان، فكشفا رأسيهما، وقبال رجليه، وقاال

رأيت البارحة يف النوم كأننا يف : وخرجت إىل زيارة الشيخ أول مرة، فأخذ حيادثنا، ويسأل اجلماعة، ويوانسهم، وقال. اجلماعة
أهل السنة : من هؤالء ؟ فقيل: الرمحة، فنظرت إىل فوق رأسي، فرأيت ناساً، فقلت: مث قال. اجلنة وحنن يرتل علينا شيء كالربد

وكان ال . ال يا أخي، دين مكتوم دين ميشوم: فقال. يا شيخ، ال بأس مبداراة الفاسق: والصيت للحنابلة، ومسعت شخصاً يقول له
ما اشتهر عنه، حىت إن بعض الناس كان يعتقد أنه ال يأكل شيئاً قط، فلما بلغه ذلك أخذ شيئاً، وأكله يواصل األيام الكثرية على 

حبضرة الناس، واشتهر عنه من الرياضات والسري والكرامات واالنتفاع به ما لو كان يف الزمان القدمي لكان أحدوثةً، ورأيته قد جاء 
 مشهد خارج املوصل، فخرج إليه السلطان وأصحاب الواليات واملشايخ والعوام حىت إىل املوصل يف السنة اليت مات فيها، فرتل يف



الذهيب-سري أعالم النبالء  3877  

آذوه مما يقبلون يده، فأجلس يف موضع بينه وبني الناس شباك حبيث ال يصل إليه أحد إال رؤيةً، فكانوا يسلمون عليه، وينصرفون، 
  .مث رجع إىل زاويته

ك، وتوجه إىل جبل اهلكارية، وانقطع، وبىن له زاويةً، ومال إليه أهل البالد ميالً أصله من بيت فار من بالد بعلب: وقال ابن خلكان
مل يسمع مبثله، وسار ذكره يف اآلفاق، وتبعه خلق جاوز اعتقادهم فيه احلد، حىت جعلوه قبلتهم اليت يصلون إليها، وذخريم يف 

  .ا، وعاش تسعني سنة، وتويف سنة سبع ومخسني ومخس مئةاآلخرة، صحب الشيخ عقيالً املنبجي، والشيخ محاداً الدباس وغريمه

  .رأيت الشيخ عدي بن مسافر وأنا صغري باملوصل، وهو شيخ ربعة، أمسر اللون، رمحه اهللا: قال مظفر الدين صاحب إربل

  .نقل احلافظ الضياء عن شيخ له أن وفاته كانت يف يوم عاشوراء من السنة: قلت

  ابن الحطيئة

المة القدوة، شيخ اإلسالم، أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن هشام اللخمي املغريب الفاسي املقرىء الناسخ الشيخ اإلمام الع
  .ابن احلطيئة

  .مولده بفاس سنة مثان وسبعني وأربع مئة

  .وحج، ولقي الكبار، وتال بالسبع على أيب القاسم بن الفحام الصقلي وغريه

  .يب عبد اهللا احلضرمي، وأيب بكر الطرطوشيومسع من أيب احلسن بن مشرف، وأ

أبو طاهر السلفي وهو أكرب منه، وصنيعة امللك ابن حيدرة، وشجاع بن حممد املدجلي، واألثري حممد بن حممد بن بنان : حدث عنه
  .وقرأ عليه، وإمساعيل بن حممد اللمطي، والنفيس أسعد بن قادوس خامتة أصحابه

، وتزوج، وكان يعيش من الوراقة، وعلم زوجته وبنته الكتابة، فكتبتا مثله، فكان يأخذ وقد دخل الشام، وزار، وسكن مصر
الكتاب ويقسمه بينه وبينهما، فينسخ كل منهما طائفةً من الكتاب، فال يفرق بني اخلطوط إال يف شيء نادر، وكان مقيماً جبامع 

د كبري، كان ال يقبل من أحد شيئاً، مع العلم والعمل واخلوف راشدة خارج الفسطاط، وألهل مصر حىت أمرائها العبيدية فيه اعتقا
  .واإلخالص

  .وتال أيضاً بالسبع على أيب علي بن بليمة، وعلى حممد بن إبراهيم احلضرمي

  .وأحكم العربية والفقه، وخطه مرغوب فيه إلتقانه وبركته

    

لفضل بن حيىي الطويل إليه بنته، فزوجه، مث طلب منه وقد كان حصل قحط مبصر، فبذل له غري واحد عطاًء، فأىب وقنع، فخطب ا
  .أمها لتؤنسها، ففعل، فما أمجل تلطف هذا املرء يف بر أيب العباس

مسعت شيخنا شجاعاً املدجلي وكان من : كان ابن احلطيئة رأساً يف القراءات، وقرأت خبط أيب الطاهر بن األمناطي قال: قال السلفي
يخنا ابن احلطيئة شديداً يف دين اهللا، فظاً غليظاً على أعداء اهللا، لقد كان حيضر جملسه داعي الدعاة مع كان ش: خيار عباد اهللا يقول

أمحق الناس يف مسألة كذا وكذا الروافض، خالفوا الكتاب والسنة، : عظم سلطانه ونفوذ أمره، فما حيتشمه، وال يكرمه، ويقول
مصر وقد حضره بعض وزراء املصريني أظنه ابن عباس، فاستسقى يف جملسه، وكفروا باهللا، وكنت عنده يوماً يف مسجده بشرف 
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واحرها على : فأتاه بعض غلمانه بإناء فضة، فلما رآه ابن احلطيئة وضع يده على فؤاده، وصرخ صرخةً مألت املسجد، وقال
 واهللا ال تفعل، وطرد الغالم، فخرج، ال! كبدي، أتشرب يف جملس يقرأ فيه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آنية الفضة ؟

" يتجرعه وال يكَاد يِسيغه: "وطلب الشيخ كوزاً، فجيء بكوز قد تثلم، فشرب، واستحىي من الشيخ، فرأيته واهللا كما قال اهللا

  .إبراهيم

. علقه على ذاك الوتد: لى ذلك، وقالوأتى رجل إىل شيخنا ابن احلطيئة مبئزر، وحلف بالطالق ثالثاً ال بد أن يقبله، فوخبه ع: قال

فلم يزل على الوتد حىت أكله العث، وتساقط، وكان ينسخ باألجرة، وكان له على اجلزية يف السنة ثالثة دنانري، ولقد عرض عليه 
 سواه، وعرضوا غري واحد من األمراء أن يزيد جامكيته، فما قبل، وكان له من املوقع يف قلوم مع كثرة ما يهينهم ما مل يكن ألحد

فالن : وكتب صحيح مسلم كله بقلم واحد، ومسعته وقيل له: إىل أن قال شجاع.. واهللا ال أقضي هلم: عليه القضاء مبصر، فقال
طويت سعادة : حسدوه على التردد إىل اخلالء، ومسعته كثرياً إذا ذكر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول: رزق نعمةً ومعدةً، فقال

  . أكفان عمراملسلمني يف

وذكرنا يف طبقات القراء أن الناس بقوا مبصر ثالثة أشهر بال قاض يف سنة ثالث وثالثني، فوقع اختيار الدولة على الشيخ أيب 
  .العباس، فاشترط عليهم شروطاً صعبةً، منها أنه ال يقضي مبذهبهم يعين الرفض ، فلم جييبوا إال أن يقضي على مذهب اإلمامية

  . طريقه على أيب عبد اهللا حممد بن منصور النحوي، عن الكمال العباسي، عن شجاع املدجلي، عنهتلوت بالسبع من

كان الشيخ أبو العباس قد أخذ نفسه بتقليل األكل، حبيث بلغ يف ذلك إىل الغاية، : وقرأت خبط ابن األمناطي، قال يل شيخنا شجاع
وحكى لنا شجاع أن : قال. اس من الضار ما آكل أنا من النافع ما اعتلوالو أكل الن: وكان يتعجب ممن يأكل ثالثني لقمةً، ويقول

أبا العباس ولدت له بنت، فلما كربت أقرأها بالسبع، وقرأت عليه الصحيحني وغري ذلك، وكتبت الكثري، وتعلمت عليه كثرياً من 
العمر اتفاقاً، ألنه كان يشتغل باإلقراء إىل كان يف أول : أكان ذلك عن قصد ؟ فقال: العلم، ومل ينظر إليها قط، فسألت شجاعاً

املغرب، مث يدخل بيته وهي يف مهدها، ومتادى احلال إىل أن كربت، فصارت عادةً، وزوجها، ودخلت بيتها واألمر على ذلك، ومل 
  .ينظر إليها قط

  .مامة بنت ابنته وهو يف الصالةال مدح يف مثل هذا، بل السنة خبالفه، فقد كان سيد البشر صلى اهللا عليه وسلم حيمل أ: قلت

  .تويف ابن احلطيئة رمحه اهللا يف احملرم سنة ستني ومخس مئة، وقربه بالقرافة ظاهر يزار

  الداراني

  .أبو حممد، عبد الرمحن بن أيب احلسن بن إبراهيم بن عبد اهللا الكناين الداراين الدمشقي

  .فراييين، وعبد اهللا بن عبد الرزاق، وأيب الفضل بن الفراتمسعه خاله حممد بن إبراهيم النسائي من سهل بن بشر اإلس

  .ابن عساكر وابنه، واملسلم املازين، ومكرم، وكرمية، وآخرون: وعنه

روى كثرياً من سنن النسائي . مل يكن احلديث من صنعته، تويف يف مجادى األوىل سنة مثان ومخسني ومخس مئة: قال ابن عساكر
  .الكبري عن اإلسفراييين
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  جوادال

  .الوزير الصاحب، امللقب باجلواد، أبو جعفر، حممد بن علي بن أيب منصور األصبهاين، وزير صاحب املوصل زنكي األتابك

  .واله زنكي نيابة الرحبة ونصيبني، واعتمد عليه

    : وكان كرمياً نبيالً، حمبباً إىل الرعية، دمث األخالق، كامل الرئاسة، امتدحه القيسراين ذه الكلمة

 مهاً وردت ماء الحياة من القلب  سقى اللّه بالزوراء من جانب الغرب

كان ينفذ يف السنة إىل احلرمني ما يكفي الفقراء، وواسى الناس يف قحط حىت افتقر وباع بقياره، وأجرى املاء إىل : قال ابن خلكان
بعده ألخيه مودود، مث إنه استكثر إقطاعه، وثقل عليه، عرفات أيام املوسم، وأنشأ مدرسةً باملدينة، مث وزر لغازي بن زنكي، مث من 

، فمات مضيقاً عليه يف سنة تسع، وكانت جنازته مشهودةً من ضجيج الضعفاء واأليتام، ودفن باملوصل، مث 558فسجنه يف سنة 
  .نقل بعد عام، فدفن باملدينة النبوية

  ابنه جالل الدين علي

  .سائله، وعنه أخذ جمد الدين املبارك بن األثريوكان ابنه جالل علي أحد البلغاء، دونت ر

  .تويف سنة أربع وسبعني ومخس مئة، وقد وزر أيضاً

  سديد الدولة

  .كاتب السر للخالفة، سديد الدولة، حممد بن عبد الكرمي بن إبراهيم ابن رفاعة الشيباين ابن األنباري

  .الً إىل الشام وإىل خراسانأقام يف كتابة اإلنشاء مخسني سنة، وناب يف الوزارة، ونفذ رسو

  .وكان من نبالء الرجال، وكان بينه وبني احلريري مراسالت قد دونت

  .هبة اهللا بن احلصني، وعبد اهللا بن السمرقندي: حدث عن

  .املبارك بن النقور، وغريه: أخذ عنه

  .وعاش نيفاً ومثانني سنة، تويف سنة مثان ومخسني ومخس مئة

  : فأجبته: قعةً، قالحكى أن احلريري كتب إليه ر

 بالروح ال بالراح صافحتها  بمن أهدى إلي صحيفةً أهالً

  كالمسك شيب نسيمه بالراح  فتأرجت نفحاتها وتبلّجت

  .أن معدن الكتابة األنبار: لقد صدقت رواة األخبار: فكتب إىل جواب هذه

  اللباد
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  .عباس، األصبهاين اللبادالشيخ املسند، أبو احلسن، علي بن أمحد بن حممد بن أيب ال

مسع أبا بكر حممد بن أمحد بن ماجة، ورزق اهللا التميمي، ورجاء ابن قولويه، والرئيس الثقفي، وأبا نصر السمسار، وله إجازة 
  .صحيحة من أيب بكر بن خلف األديب

  .انتخب عليه معمر بن الفاخر جزءاً

  .حممد بن مكي، وأهل تلك الديار: حدث عنه

  .ديثه متصالًومل يقع لنا ح

  .وروى عنه باإلجازة ابن الليت، وكرمية، وغريمها

  .تويف يف شوال سنة ستني ومخس مئة، وكان من أبناء التسعني

  البزري

  .اإلمام عامل أهل اجلزيرة، أبو القاسم، عمر بن حممد بن أمحد بن عكرمة، ابن البزري اجلزري الشافعي

  .ائفةارحتل، وأخذ املذهب عن الغزايل، وإلكيا، وط

  .وبرع يف غوامض الفقه، وخترج به أئمة

  .وله مصنف كبري شرح فيه إشكاالت املهذب

كان أحفظ من بقي يف الدنيا على ما يقال ملذهب الشافعي، وكان يلقب بزين الدين مجال اإلسالم، مل يدع : قال ابن خلكان
  .انون سنةباجلزيرة نظريه، تويف يف أحد الربيعني سنة ستني ومخس مئة وله تسع ومث

  .وهذه نسبة إىل عمل البزر وبيعه وهو استخراج زيت الكتان

  الحراني

  .العدل اجلليل، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن العباس بن عبد احلميد احلراين مث البغدادي

  .داد، ومجاعةمسع رزق اهللا التميمي، وهبة اهللا بن عبد الرزاق األنصاري، وطراداً الزينيب، وبأصبهان أبا الفتح احل

  .وأجاز للرشيد بن مسلمة. روى عنه بنته خدجية، وعبد اللطيف بن القبيطي

  .وله نظم حسن، ألف كتاباً مساه روضة األدباء

  .وكان آخر من مات من شهود القاضي أيب احلسن بن الدامغاين

  .تويف يف ثاين عشر مجادى األوىل سنة ستني ومخس مئة

  ابن الفراء

فيت القاضي، أبو يعلى الصغري، حممد بن أيب خازم حممد بن القاضي الكبري أيب يعلى بن الفراء البغدادي، من أنبل شيخ احلنابلة، امل
  .الفقهاء وأنظرهم
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  .خترج به خلق

  .مسع من أيب احلسن بن العالف، واحلسن بن حممد التككي، وطائفة

  .وويل قضاء واسط مدةً، مث عزل، ولزم اإلفادة

  .املندائي، وابن األخضرأبو الفتح : روى عنه

  .تويف يف مجادى األوىل سنة ستني ومخس مئة وله ست وستون سنة

  .تفقه بأبيه وبعمه أيب احلسني حممد

  .وقد أضر بأخرة، وكان أحد األذكياء

  ابن التلميذ

  .نيفقسيس النصارى، وبقراط وقته، أمني الدولة، أبو احلسن، هبة اهللا ابن صاعد، املسيحي الطبيب، صاحب التصا

  .كان كثري األموال والتجمل، وعاش أربعاً وتسعني سنة

  .مات سنة ستني ومخس مئة

  ابن الصابوني

    

  .املقرى اإلمام، أبو الفتح، عبد الوهاب بن حممد بن احلسني املالكي، من قرية املالكية، البغدادي الصابوين أبوه اخلفاف احلنبلي

  .نسيقرأ بالعشر على ابن بدران، وأيب العز القال

  .ومسع الكثري من النعايل، وابن البطر، وثابت بن بندار، وابن الطيوري

  .سبطه عمر بن كرم تلك األربعني املخرجة له، وابن األخضر: روى عنه

  .كان ثبتاً صدوقاً، قيماً مبعرفة القراءات: قال ابن النجار

ولدت سنة اثنتني ومثانني وأربع : كتبت عنه، وقال يلصدوق صاحل، حسن السرية بكتاب اهللا، يأكل من كد يده، : وقال السمعاين
  .مئة

  .تويف يف صفر سنة ست ومخسني ومخس مئة: قلت

  .وكان يصنع خفاف النساء

  علي بن عساكر

  .ابن سرور، الشيخ األمني املعمر، أبو احلسن املقدسي اخلشاب، نزيل دمشق

  .ولد سنة مثان ومخسني وأربع مئة

  .ه نصر املقدسي، ومسع بدمشق من أيب عبد اهللا احلسن بن أمحد بن أيب احلديدومسع يف سنة سبعني من الفقي
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  .وقدم دمشق يف جتارة، مث سكنها بعد استيالء النصارى على بيت املقدس

  .وكان يصحب الفقيه نصر اهللا املصيصي

  .، ومجاعةاحلافظ ابن عساكر وابنه القاسم، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم احلسني: حدث عنه

  .مات يف شوال سنة ثالث ومخسني ومخس مئة

  .وقع يل جزء من عواليه

  ابن قفرجل

الشيخ الثقة املسند، أبو القاسم، أمحد بن املبارك بن عبد الباقي بن حممد بن قفرجل البغدادي الذهيب القطان املقرىء، أخو الشيخ أيب 
  . القاسم بعشر سننيحممد أمحد بن املبارك الذي يروي عن طراد ومات قبل أيب

وأبو القاسم هذا مسع عاصم بن احلسن، وطراد بن حممد الزينيب، ورزق اهللا التميمي، والفضل بن أيب حرب اجلرجاين، وأبا الغنائم 
  .بن أيب عثمان، وأبا الفضل بن خريون، وأبا طاهر الباقالين

  .وأجاز أليب احلسن بن املقري. مد بن ليث الوسطاين، وعدةالسمعاين، وسعد بن طاهر البلخي، وزيد بن حيىي البيع، وحم: حدث عنه

  .وكان شيخاً مستوراً ال بأس به

  .مات يف سنة ست ومخسني ومخس مئة، وهو يف عشر التسعني

  ..وقع يل من احملامليات من طريقه

شعبان سنة سبعني وأربع مئة، روى لنا عنه ابن سكينة، وعبد الرزاق، وابن األخضر، وثابت بن مشرف، مولده يف : قال ابن النجار
  .ومات يوم عاشوراء سنة ست ومخسني

  ابن الحبوبي

  .الشيخ اجلليل املسند، أبو يعلى، محزة بن علي بن هبة اهللا بن حسن بن علي، الثعليب الدمشقي البزاز ابن احلبويب

  .ولد سنة اثنتني وسبعني وأربع مئة

مسعه عمه أبو اد معايل بن . بن إبراهيم املقدسي، وسهل بن بشر اإلسفراييينومسع أبا القاسم بن أيب العالء، وأبا الفتح نصر 
  .احلبويب

  .ال بأس به: وقال احلافظ ابن عساكر

ابن عساكر وابنه، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه احلسني، وعبد اخلالق بن أسد، وابنه غالب، ومحزة بن عبد : حدث عنه: قلت
  .بن احلبويب، ومكرم بن أيب الصقر، وأبو نصر بن الشريازي، وكرمية الزبريية وهي آخر من حدث عنهالوهاب، وابنه أمحد بن محزة ا

  .مات يف مجادى األوىل سنة مخس ومخسي ومخس مئة، ودفن بسفح قاسيون

  األقليشي
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  .العالمة، أبو العباس، أمحد بن معد بن عيسى بن وكيل، التجييب األقليشي الداين

  . العباس بن عيسىمسع أباه، وتفقه بأيب

  .ومسع من صهره طارق بن يعيش، وابن الدباغ، ومبكة من أيب الفتح الكروخي، وبالثغر من السلفي

  .وله تصانيف ممتعة، وشعر، وفضائل، ويد يف اللغة

  .مات بقوص بعد اخلمسني ومخس مئة

  ابن التريكي

ن أمحد بن علي بن احلسني، اهلامشي العباسي، املعروف بابن الشيخ اإلمام املسند العدل، خطيب جامع املهدي، أبو املظفر، حممد ب
  .التريكي

  .ولد سنة سبعني وأربع مئة

  .أيب نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، ورزق اهللا التميمي: حدث عن

، وحيىي السمعاين، وعلي بن هارون احللي، وأبو الفرج حممد ابن عبد الرمحن الواسطي التاجر، وعبد السالم بن سكينة: حدث عنه
  .بن أيب املظفر احلنفي مدرس النفيسية، وآخرون

  .تويف يف نصف ذي القعدة سنة مخس ومخسني ومخس مئة

  الغانمي

  .اإلمام الفقيه العابد األديب، أبو احملاسن، مسعود بن حممد بن غامن ابن حممد الغامني اهلروي

  .ولد بطوس يف سنة أربع وستني وأربع مئة

  .القاسم القشريي، وأبو صاحل املؤذنوأجاز له اإلمامان أبو 

    

  .ومسع مسند اهليثم الشاشي من أيب القاسم أمحد بن حممد اخلليلي. ومسع أبا إسحاق إبراهيم بن حممد األصبهاين، وطائفةً

ة مسع منه عبد الرحيم مسند الشاشي، ورسال. ابن عساكر، والسمعاين، والتاج املسعودي، وعبد الرحيم ابن السمعاين: وعنه
  .القشريي

كان إماماً ورعاً، كثري العبادة، تورع عن طعام والده الختالطه بالدولة، وعمر يف الطاعة، وكان سريع النظم، مات : قال أبو سعد
  .يف ربيع األول سنة ثالث ومخسني ومخس مئة

  الطائي

حممد، الطائي اهلمذاين، صاحب األربعني الشيخ اإلمام الصاحل الواعظ احملدث، أبو الفتوح، حممد بن أيب جعفر حممد بن علي بن 
  .املشهورة
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  .ولد سنة مخس وسبعني وأربع مئة مذان

مسع فيد بن عبد الرمحن الشعراين، وعبد الرمحن بن محد الدوين، وظريف بن حممد النيسابوري، واألديب حممد بن أيب العباس 
الشريوي، والعالمة أبا احملاسن الروياين، وأبا القاسم بن بيان األبيوردي، وإمساعيل بن احلسن السنجبسيت، وعبد الغفار بن حممد 

  .الرزاز، وشريويه الديلمي، وابن طاهر املقدسي، وحميي السنة البغوي، وتاج اإلسالم أبا بكر السمعاين، وتفقه عليهما مبرو

  .مذان، فاستحسنتهكان يرجع إىل نصيب من العلوم فقه وحديث وأدب ووعظ، حضرت وعظه : قال أبو سعد السمعاين

حممد بن عبد اهللا بن البناء الصويف، وأبو عبد اهللا احلسني بن الزبيدي، وأخوه احلسن، وأبو املنجا بن الليت، : حدث عنه: قلت
  .ومجاعة مسعوا منه ببغداد

  .تويف مذان يف شوال سنة مخس ومخسني ومخس مئة

القالنسي، ومحزة بن علي ابن احلبويب، والفائز عيسى بن الظافر خليفة وفيها مات مؤرخ دمشق العميد محزة بن أسد التميمي ابن 
العبيدية وله عشر سنني، وأمري املؤمنني املقتفي، والشيخ حممد بن حيىي الزبيدي الواعظ، وأبو طاهر حممد بن أيب بكر البخاري 

وسي ابن تاج القراء، وأبو املظفر حممد بن أمحد الصابوين، ومسعود بن عبد الواحد بن احلصني الشيباين، وحيىي بن عبد الرمحن الط
  .ابن التريكي

  سنجر

السلطان، ملك خراسان، معز الدين، سنجر بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق الغزي 
  .التركي السلجوقي، صاحب خراسان وغزنة وبعض ما وراء النهر

  .اجلزيرة وديار بكر وأران واحلرمنيخطب له بالعراق وأذربيجان والشام و

  .حسن إن شاء اهللا: كذا قال السمعاين، لكن قال يف أبيه. وامسه بالعريب أبو احلارث أمحد بن حسن بن حممد بن داود

ولد بسنجار من اجلزيرة يف رجب سنة تسع وسبعني وأربع مئة إذ توجه أبوه لغزو الروم، ونشأ ببالد اخلوز، مث سكن خراسان، 
  .ر مرووتدي

  .ويل نيابةً عن أخيه السلطان بركياروق سنة تسعني وأربع مئة، مث استقل بامللك يف سنة اثنيت عشرة ومخس مئة: قال ابن خلكان

كان يف أيام أخيه يلقب بامللك املظفر إىل أن تويف أخوه حممد بالعراق يف آخر سنة إحدى عشرة، فتسلطن، ورث : قال السمعاين
  .د عليهم، وملك البالد، وقهر العباد، وخطب له على أكثر منابر اإلسالمامللك عن آبائه، وزا

  .وكان وقوراً حيياً، كرمياً سخياً، مشفقاً، ناصحاً لرعيته، كثري الصفح، جلس على سرير امللك قريباً من ستني سنة

يا : افتتح كالمه معي، فخدمت، وقلتفلما وقفنا ظنين السلطان، ف: وحكى أنه دخل مع أخيه حممد على املستظهر باهللا، قال: قال
أجاز أبو احلسن علي بن أمحد املديين لسنجر . موالنا، هو السلطان، وأشرت إىل أخي، ففوض إليه السلطنة، وجعلين ويل عهده

  .مسموعاته، فقرأت عليه ا أحاديث، وقد ثقل مسعه

  .ه، مث ختلص بعد مدةحارب سنجر الغز يعين قبل سنة مخسني ومخس مئة فأسرو: قال ابن اجلوزي

كان من أعظم امللوك مهةً، وأكثرهم عطاًء، ذكر أنه اصطبح مخسة أيام متواليه ذهب ا يف اجلود كل مذهب، : وقال ابن خلكان
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  .فبلغ ما وهب من العني سبع مئة ألف دينار سوى اخللع واخليل

حصل من خزائنك ألف : يف خزائن ملك، قلت له يوماًاجتمع يف خزائنه من األموال ما مل يسمع أنه اجتمع : وقال خازنه: قال
وأذن . مال إىل املال: يقبح مبثلي أن يقال: ثوب ديباج أطلس، وأحب أن تراها، فسكت، فأبرزت مجيعها، فحمد اهللا، مث قال

  . يقارب هذاواجتمع عنده من اجلواهر ألف رطل ونيف، ومل يسمع عند ملك ما: قال. لألمراء يف الدخول، وفرق عليهم الثياب

    

 وهي وقعة مشهورة استشهد فيها الفقيه حممد بن حيىي، 548مل يزل يف ازدياد إىل أن ظهرت عليه الغز يف سنة : قال ابن خلكان
فكسروه، واحنل نظام ملكه، وملكوا نيسابور، وقتلوا خلقاً كثرياً، وأخذوا السلطان، وضربوا رقاب عدة من أمرائه، مث قبلوا 

أنت سلطاننا، وبقي معهم مثل جندي يركب اكديشاً، وجيوع وقتاً، وأتوا به، فدخلوا معه مرو، فطلبها منه أمريهم : األرض، وقالوا
فصفى له، وضحكوا، فرتل عن امللك، ودخل إىل خانقاه مرو، وعملت . هذه دار امللك! كيف يصري هذا ؟: خبتيار إقطاعاً، فقال

ضمت العساكر، فملكوا مملوك سنجر أيبه، وجرت مصائب على خراسان، فبقي يف أسرهم الغز ما ال تعمله الكفار من العظائم، وان
ثالث سنني وأربعة أشهر، مث أفلت منهم، وعاد إىل خراسان، وزال مبوته ملك بين سلجوق عن خراسان، واستوىل على أكثر مملكته 

  .خوارزم شاه أتسز بن حممد بن نوشتكني، ومات أتسز قبل سنجر

  .مات يف الرابع والعشرين من ربيع األول سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة، ودفن يف قبة بناها، ومساها دار اآلخرة: قال السمعاين

  .ملا جاء خرب موته إىل بغداد، قطعت خطبته، ومل يعقد له عزاء: قال ابن اجلوزي

  .تسلطن بعده ابن أخته اخلاقان حممود بن حممد بن بغراجان: قال السمعاين

  .عمل يف أثناء دولته مصافاً ما مسع مبثله أبداً مع كافر ترك، انكسر سنجر فيها، وقتل من جنده سبعون ألفاًوقد : قلت

  أبق

امللك املظفر، جمري الدين، أبو سعيد، أبق، صاحب دمشق وابن صاحبها مجال الدين حممد بن تاج امللوك بوري بن طغتكني البعلبكي 
  .املولد

ر الدولة أنر الطغتكيين والوزير ابن الصويف، فلما مات أنر استقل بامللك جمري الدين، مث نفى الوزير إىل متلك بعد أبيه وهو حدث، ودب
صرخد، واستوزر أخاه حيدرة مدةً، مث قتله، وقدم على اجليش عطاء البعلبكي، مث قتله، فقصد نور الدين دمشق، وعامله أهلها، 

 ا، مث أمره نور الدين بالتحول إىل بالس، فسار إليها، مث تركها، وقدم على فأخذها باألمان، وعوض جمري الدين حبمص، فأقام
  .اخلليفة، فأعطاه خبز سبعني فارساً إىل أن مات ببغداد سنة أربع وستني ومخس مئة كهالً

  عبد المؤمن بن علي

  .ابن علوي، سلطان املغرب الذي يلقب بأمري املؤمنني، الكومي القيسي، املغريب

  .وكان أبوه يصنع الفخار. ال تلمسانمولده بأعم

  .إمنا حنن من قيس غيالن بن مضر بن نزار، ولكومية علينا حق الوالدة، واملنشأ فيهم، وهم أخوايل: إنه قال أعين عبد املؤمن : قيل
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  .قسميه يف النسب الكرمي: وكان اخلطباء إذا دعوا له بعد ابن تومرت، قالوا

  .مولده سنة سبع ومثانني وأربع مئة

وكان أبيض مجيالً، ذا جسم عمم، تعلوه محرة، أسود الشعر، معتدل القامة، جهوري الصوت، فصيحاً جزل املنطق، ال يراه أحد 
إال أحبه بديهةً، وكان يف كربه شيخاً وقوراً، أبيض الشعر، كث اللحية، واضح بياض األسنان، وكان عظيم اهلامة، طويل القعدة، 

كان يف صباه نائماً،، فسمع أبوه دوياً، فإذا سحابة مسراء من النحل قد :  خده األمين خال، يقالشثن الكف، أشهل العني، على
ال بأس، لكين متعجب مما تدل : أهوت مطبقةً على بيته، فرتلت كلها على الصيب، فما استيقظ، فصاحت أمه، فسكنها أبوه، وقال

يوشك أن يكون البنك شأن، جيتمع عليه : اجر، فذكر له ما جرى، فقالعليه، مث طارت عنه، وقعد الصيب ساملاً، فذهب أبوه إىل ز
  .طاعة أهل املغرب

    

وكان حممد بن تومرت قد سافر يف حدود اخلمس مئة إىل املشرق، وجالس العلماء، وتزهد، وأقبل على اإلنكار على الدولة 
قه الشيخ عمر اهلنتايت صادف عبد املؤمن، فحدثه باإلسكندرية وغريها، فكان ينفى ويؤذى، ففي رجعته إىل إفريقية هو ورفي

ففقهه، وصحبه، وأحبه، وأقضى إليه بأسراره ملا رأى . قد وجدت طلبتك: قال. أطلب العلم: إىل أين تسافر ؟ قال: ووانسه، وقال
 جبل تينمل بأقصى ومضوا إىل. هذا غالب الدول: فيه من مسات النبل، فوجد مهته كما يف النفس، فقال ابن تومرت يوماً خلواصه

املغرب، فأقبل عليهم الرببر، وكثروا، وعسكروا، وشقوا العصا على ابن تاشفني، وحاربوه مرات، وعظم أمرهم، وكثرت مجوعهم، 
واستفحل أمرهم، وخافتهم امللوك، وآل م احلال إىل اإلستيالء على املمالك، ولكن مات ابن تومرت قبل متكنهم يف سنة أربع 

وكانت وقعة البحرية بظاهر مراكش بني ابن تاشفني صاحب املغرب وبني أصحاب ابن تومرت يف سنة .  مئةوعشرين ومخس
إحدى وعشرين، فازم فيها املوحدون، واستحر م القتل، ومل ينج منهم إال حنو من أربع مئة مقاتل، وملا تويف ابن تومرت كتموا 

هدي كذا، وأمر بكذا، وبقي عبد املؤمن يغري يف عسكره على القرى، ويعيشون قال امل: موته، وجعلوا خيرون من البيت، ويقولون
امللثمون، فخامر منهم : املرابطون، ويقال هلم: من النهب، وضعف أمرهم، وكذلك اختلف جيش ابن تاشفني الذين يقال هلم

عد مخسة أعوام أفصحوا مبوت ابن تومرت، الفالكي من كبارهم، وسار إىل عبد املؤمن، فتلقاه باالحترام، واعتضد به، فلما كان ب
ولقبوا عبد املؤمن أمري املؤمنني، وصارت حصون الفالكي للموحدين، وأغاروا على نواحي أغمات والسوس األقصى، واستفحل 

  .م البالء

ني والثالثة عمر استدعى ابن تومرت قبل موته الرجال املسمني باجلماعة وأهل اخلمس: وقال صاحب املعجب عبد الواحد املراكشي
إن اهللا سبحانه، وله احلمد من عليكم أيتها الطائفة بتأييده، وخصكم : أرتاج، وعمر إينيت، وعبد اهللا بن سليمان، فحمد اهللا، مث قال

حبقيقة توحيده، وقيض لكم من ألفاكم ضالالً ال تدون، وعمياً ال تبصرون، قد فشت فيكم البدع، واستهوتكم األباطيل، فهداكم 
هللا به، ونصركم، ومجعكم بعد الفرقة، ورفع عنكم سلطان هؤالء املارقني، وسيورثكم أرضهم وديارهم، ذلك مبا كسبت أيديهم، ا

فجددوا هللا خالص نياتكم، وأروه من الشكر قوالً وفعالً مما يزكي به سعيكم، واحذروا الفرقة، وكونوا يداً واحدةً على عدوكم، 
ناس، وأسرعوا إىل طاعتكم، وإن ال تفعلوا مشلكم الذل، واحتقرتكم العامة، وعليكم مبزج الرأفة فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم ال

بالغلظة، واللني بالعنف، وقد اخرنا لكم رجالً منكم، وجعلناه أمرياً بعد أن بلوناه، فرأيناه ثبتاً يف دينه، متبصراً يف أمره، وهو هذا 
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فبايع . ما أطاع ربه، فإن بدل ففي املوحدين بركة وخري، واألمر أمر اهللا يقلده من يشاءوأشار إىل عبد املؤمن فامسعوا له وأطيعوا 
  .القوم عبد املؤمن، ودعا هلم ابن تومرت

فأول ما أخذ من البالد وهران، مث تلمسان، مث فاس، مث سال، مث سبتة، مث حاصر : قال. ما استخلفه بل أشار به: وقال ابن خلكان
، فأخذها يف سنة اثنتني وأربعني ومخس مئة، وامتد ملكه، وافتتح كثرياً من األندلس، وقصدته الشعراء، وملا مراكش أحد عشر شهراً
  : قال فيه التيفاشي قصيدته

  مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي  ما هز عطفيه بين البيض واألسل

وة العباسية مبوت أمري املسلمني علي بن تاشفني وولده أشار إليه أن يقتصر على هذا املطلع، وأمر له بألف دينار، وانقطعت الدع
  .تاشفني، وكانت دولة تاشفني ثالث سنني

إن : استوىل عبد املؤمن على مراكش، فقتل املقاتلة، وكف عن الرعية، وأحضر اليهود والنصارى، وقال: قال ابن اجلوزي يف املرآة
. أنا خمريكم بني ثالث، إما أن تسلموا، وإما أن تلحقوا بدار احلرب، وإما القتلاملهدي أمرين أن ال أقر الناس إال على ملة اإلسالم، و

فأسلم طائفة وحلقت أخرى بدار احلرب، وخرب كنائسهم، وعملها مساجد، وألغى اجلزية، فعل ذلك يف مجيع مدائنه، وأنفق 
من :  كثرياً من معامل اإلسالم مع سياسة كاملة، ونادىبيوت األموال، وصلى فيها اقتداًء بعلي، ولريي الناس أنه ال يكرت املال، وأقام

ترك الصالة ثالثاً فاقتلوه، وأزال املنكر، وكان يؤم بالناس، ويتلو يف اليوم سبعاً، ويلبس الصوف الفاخر، ويصوم االثنني واخلميس، 
  .ويقسم الفيء بالشرع، فأحبوه

    

ا وجب على ولده، ومل يدع مشركاً يف بالده ال يهودياً وال نصرانياً، كان عبد املؤمن يأخذ احلق إذ: قال عزيز يف كتاب اجلمع
  .فجميع رعيته مسلمون

وزر له أوالً عمر أرتاج، مث رفعه عن الوزارة، واستوزر أبا جعفر أمحد بن عطية الكاتب، فلما أخذ جباية : وقال عبد الواحد بن علي
تل ابن عطية، وأخذ أمواله، واستوزر عبد السالم الكومي، مث قتله سنة سبع،  ق53استكتب من أهلها أبا القاسم القاملي، مث يف سنة 

واستوزر ابنه عمر، ووىل قضاءه ابن جبل الوهراين، مث عبد اهللا بن عبد الرمحن املالقي، وأسر حيىي الصنهاجي صاحب جباية، وكان 
قواده، وكان عبد املؤمن مؤثراً ألهل العلم، حمباً هلم، هو وآباؤه من بقايا نواب بين عبيد الرافضة، مث أحس إىل حيىي، وصريه من 

  .وجيزل صالم، ومسيت املصامدة باملوحدين ألجل خوض املهدي م يف علم االعتقاد والكالم

وكان عبد املؤمن رزيناً وقوراً، كامل السؤدد، سرياً، عايل اهلمة، خليقاً لإلمارة، واختلت أحوال األندلس، وختاذل املرابطون، 
وآثروا الراحة، واجترأ عليهم الفرنج، وانفرد كل قائد مبدينة، وهاجت عليهم الفرنج، وطمعوا، فجهز عبد املؤمن عمر إينيت، فدخل 

إىل األندلس، فأخذ اجلزيرة اخلضراء، مث رندة، مث إشبيلية وقرطبة وغرناطة، مث سار عبد املؤمن جبيوشه، وعدى البحر من زقاق 
ومساه جبل الفتح، فأقام أشهراً، وبىن هناك قصوراً ومدينة، ووفد إليه كرباء األندلس، وقام بعض الشعراء سبتة، فرتل جبل طارق، 

  : منشداً

 المفر وخيل اللّه في الطّلب أين  للعدى جنّةٌ أوقى من الهرب ما
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 رمته سهام اللّه بالشّهب وقد  يذهب من في رأس شاهقٍة وأين

 قد مأل البرين بالعرب والبحر  حدث عن الروم في أقطار أندلٍس

مث أمر على إشبيلية ولده يوسف، وعلى قرطبة أبا حفص عمر إينيت، وعلى . مبثل هذا ميدح اخللفاء: فأعجب ا عبد املؤمن، وقال
 م، غرناطة عثمان ولده، وقرر باألندلس جيشاً كثيفاً من املصامدة والعرب وقبائل بين هالل، وكان قد حارم مدةً، وظفر

وأذهلم، مث كاتبهم والطفهم، فخدموا معه، وخلع عليهم، وكان دخوله إىل األندلس يف سنة مثان وأربعني، ومما الطف به العرب 
  : واستماهلم قصيدة له وهي

  وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل  إلى العلياء هوج الرواحل أقيموا

 عداء شدة صائلوشدوا على األ  لنصر الدين قومة ثائٍر وقوموا

 مأثور وليس بسائل وأبيض  العز إال ظهر أجرد سابٍح فما

 جمعت من باسٍل وابن باسل وما  العم من عليا هالل بن عامٍر بني

 منصورةٌ باألوائل عواقبها  فقد شدت إلى الغزو نيةٌ تعالوا

 من بعد المدى المتطاول تنجز  الغزوة الغراء والموعد الذي هي

 بها ننصف التّحقيق من كّل باطل  ا نفتح الدنيا بها نبلغ المنىبه

 وللمدلج الساري صفاء المناهل  تتوانوا فالبدار غنيمةٌ فال

حدثين غري واحد أن عبد املؤمن ملا نزل سال وهي على البحر احمليط ينصب إليها ر عظيم، ومير يف : قال عبد الواحد املراكشي
أعرف ثالثةً : بت له خيمة، وجعلت جيوشه تعرب قبيلةً قبيلةً، فخر ساجداً، مث رفع وقد بل الدمع حليته، فقالالبحر عرب النهر، وضر

: وردوا هذه املدينة، ال شيء هلم إال رغيف واحد، فراموا عبور هذا النهر، فبذلوا الرغيف لصاحب القارب على أن يعدي م، فقال

تأخذ ثيايب وأنا أسبح، ففعل، فكان الشاب كلما أعيا، دنا من القارب، ووضع :  شاباًال آخذه إال عن اثنني، فقال أحدهم وكان
فما شك السماعون أنه هو السابح، واآلخران ابن تومرت، وعبد . يده عليه يستريح، فيضربه باذاف، فما عدى إال بعد جهد

  .الواحد الشرقي

    

لغراس وترتيب ملكه، وبسط العدل، وبقي ابنه عبد اهللا ببجاية يشن الغارات مث نزل عبد املؤمن مراكش، وأقبل على البناء وا: قال
على نواحي إفريقية، وضايق تونس، مث حاصرها مدةً، وأفسد مياهها، وقطع أشجارها، وا ابن خراسان نائب صاحب صقلية 

م، وقتل خلقاً منهم، فبعث عبد اهللا لوجار بن الدوقة الرومي، فطال على ابن خراسان احلصار، فربز، والتقى املوحدين، فهزمه
 لتونس، وأقبل يف جيوشه حىت نازهلا، فأخذها عنوةً، وانتقل إىل املهدية وهي للنصارى لكن رعيتها 553يستمد أباه، فتهيأ يف سنة 

  .صقليةعرض سورها ممر ستة أفراس، وأكثرها يف البحر، فكانت النجدات تأتيها من : مسلمون، فطال احلصار حلصانتها، يقال

نازل عبد املؤمن املهدية، فربز شجعان الفرنج، فنالوا من عسكره، فأمر ببناء سور عليهم، وصابرها، وأخذ سفاقس : قال ابن األثري
وطرابلس وقابس، وجرت أمور وحروب يطول شرحها، وجهز من افتتح توزر وبالد اجلريد، وطرد عنها الفرنج، وطهر إفريقية من 
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  .املغرب من طرابلس إىل السوس األقصى وأكثر مملكة األندلس، ولو قصد مصر ألخذها، وملا صعبت عليهالكفر، وتكمل له ملك 

إنه مر بقريته ليصل ا ذوي رمحه، ويزور قرب أمه، فلما أطل عليها وجيوشه قد مألت الفضاء، والرايات والبنود على رأسه، : وقيل
  .؟ وصاحت بذلك!هكذا يعود الغريب إىل بلده : ألرض، فقالت عجوز منهموضرب حنو من مئيت طبل، وطبوهلم كبار جداً تزعج ا

وملا دخلت سنة مثان ومخسني أمر اجليش باجلهاز جلهاد الروم، واستنفر الناس عاماً، مث سار حىت نزل بسال، فمرض، وجاءه األجل 
 عهده ابنه حممداً، وكان ال يصلح لطيشه ا يف السابع والعشرين من مجادى اآلخرة، وارجتت املغرب ملوته، وكان قد جعل ويل

. وجذام به ولشربه اخلمر، فتملك أياماً، وخلعوه، واتفقوا على تولية أخيه يوسف بن عبد املؤمن، فبقي يف امللك اثنتني وعشرين سنة

  .وخلف عبد املؤمن ستة عشر ولداً ذكراً

من اخلليفة املعصوم الرضي الزكي، الذي بشر به : تابهوقفت على كتاب كتبه عن عبد املؤمن بعض ك: قال صاحب كتاب اجلمع
  .النيب العريب، القامع لكل جمسم غوي، الناصر لدين اهللا العلي، أمري املؤمنني عبد املؤمن بن علي

  شهردار

 الديلمي ابن شريويه بن شهردار بن شريويه بن فناخسره، اإلمام العامل احملدث املفيد، أبو منصور بن احلافظ املؤرخ أيب شجاع
  .اهلمذاين، من ذرية الضحاك بن فريوز الديلمي رضي اهللا عنه

  .483أجاز له عام مولده باعتناء والده أبو بكر بن خلف الشريازي، وأبو منصور املقومي سنة 

بن عبد أباه، وأبا الفتح عبدوس بن عبد اهللا، ومكي بن عالن السالر، ومحد بن نصر األعمش، وأبا حممد الدوين، وفيد : ومسع
الرمحن، وأبا بكر أمحد بن حممد بن زجنويه فقيه زجنان ذكر أنه مسع منه مسند اإلمام أمحد يف سنة مخس مئة، أخربنا احلسني 

  .ومسع ببغداد. الفالكي، أخربنا القطيعي

وأبو سعد السمعاين ابنه أبو مسلم أمحد، وأبو سهل عبد السالم بن فتحة السرفويل الذي روى عنه األلقاب للشريازي، : حدث عنه
كان حافظاً عارفاً باحلديث، فهماً، عارفاً باألدب، ظريفاً خفيفاً، الزماً مسجده، متبعاً أثر والده يف احلديث والسماع : وقال

والطلب، رحل مع أبيه سنة مخس ومخس مئة إىل أصبهان، كتبت عنه، وكان جيمع أسانيد كتاب الفردوس لوالده، ورتب ذلك 
  . عجيباً، مث رأيت الكتاب مبرو سنة ست ومخسني يف ثالث جملدات ضخمة وقد فرغ منه، وهذبه، ونقحهترتيباً حسناً

  .تويف شهردار يف رجب سنة مثان ومخسني ومخس مئة: وقال عبد الرحيم احلاجي

منصور شهردار بن شريويه أخربنا أمحد بن املؤيد الزاهد، أخربنا عبد السالم بن فتحة سنة مثان عشرة وست مئة حضوراً، أخربنا أبو 
، أخربنا أبو بكر أمحد بن عمر البيع، أخربنا محيد بن مأمون، أخربنا أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن الشريازي 554الديلمي سنة 

ثنا احلافظ، أخربنا أبو سعيد هو عبد اهللا ابن حممد بن حمبور التميمي، حدثنا أبو بكر هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا ابن مهدي، حد
ملا قضى اهللا : عبد العزيز بن حيىي، حدثنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .إن رمحيت غلبت غضيب: اخللق، كتب كتاباً، فهو عنده على عرشه

  .أخرجه النسائي عن شعيب بن شعيب بن إسحاق، عن زيد بن حيىي، عن مالك
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ت أمحد بن حممد بن قدامة الزاهد والد الشيخ موفق الدين، وسالمة بن أمحد بن الصدر، وعبد الرمحن بن أيب احلسن وفيها ما
الداراين بدمشق، وأبو حممد عبد الرمحن بن زيد بن الفضل الوراق، وعبد املؤمن صاحب املغرب، وكمال بنت احملدث عبد اهللا بن 

 الدولة حممد بن عبد الكرمي ابن األنباري عن نيف ومثانني سنة وهبة اهللا بن الفضل بن أمحد بن السمرقندي، وصاحب اإلنشاء سديد
القطان املتوثي، أحد الشعراء، وله مثانون سنة، وشيخ الشافعية باليمن أبو اخلري حيىي ابن سامل العمراين صاحب كتاب البيان يف 

  .املذهب

  الباغبان

مد بن أمحد بن حممد بن عمر بن القاسم بن عبد اهللا بن علي بن إسحاق بن سندار، الشيخ املعمر الثقة الكبري، أبو اخلري، حم
  .األصبهاين املقدر املهندس املؤذن الصويف، شهر بالباغبان

  .ولد سنة بضع وستني وأربع مئة

ب حممد بن أمحد بن سلى ومسع أبا عمرو عبد الوهاب بن مندة، وأبا عيسى بن زياد، وأبا بكر بن ماجه، واملطهر البزاين، وأبا الطي
صاحب أيب علي بن البغدادي، والعالمة أبا نصر بن الصباغ يف الرسلية، وأبا منصور بن شكرويه، وحممد بن أمحد السمسار، 

  .وإبراهيم بن حممد القفال، وحكيم ابن حممد اإلسفراييين مسع منه مسند الشافعي، أخربنا جدي ألمي علي ابن حممد السقاء

  .افظ أيب العالء العطار مذان وبأصبهانوحدث حبضرة احل

السمعاين، وجامع بن مخارتاش، وحممد بن أمحد بن أيب الفتح النجار، وحممد بن مكي احلنبلي، وداود بن معمر، وعبد : حدث عنه
  .الرب بن أيب العالء، وأبو الوفاء حممود بن مندة، وحممد بن أمحد املعلم، وآخرون

  .كرمية القرشية، وعجيبة الباقداريةوآخر من روى عنه باإلجازة 

  .هو ثقة صحيح السماع: قال ابن نقطة

  .مات يف ثاين عشر شوال سنة تسع ومخسني ومخس مئة: وقال عبد الرحيم احلاجي

 وفيها مات املسند أبو سعد عبد الوهاب بن احلسن الكرماين، وعلي بن محزة بن إمساعيل املوسوي اهلروي، وأبو املعايل عمر بن علي

  .الصرييف اخلفاف، واحلافظ حممد بن احلسني الزاغويل مبرو

  الشيخ رسالن

هو الشيخ الزاهد العابد، بقية املشايخ، رسالن بن يعقوب بن عبد الرمحن اجلعربي، مث الدمشقي، النشار، من أوالد األجناد الذين 
  .بقلعة جعرب

قبته بظاهر باب توما ودفن عندمها ثالث وهو أبو اد خادم صحب الشيخ أبا عامر املؤدب الذي هو مدفون مع الشيخ رسالن يف 
إن مسلمة الزاهد صحب الشيخ عقيالً، وهو صحب : وقيل. رسالن وكان أبو عامر قد صحب الشيخ ياسني تلميذ الشيخ مسلمة

  .الشيخ علي بن عليم صاحب أيب سعيد اخلراز

بل كان يقسم أجرته، : وقيل. ا لشيخه أيب عامر، وشيخه يطعمهبقي سنني يأخذ أجرته، ويدفعه: كان نشاراً يف اخلشب، فقيل
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  .فثلث يتصدق به، وثلث لقوته، وثلث لباقي مصاحله

وكان يتعبد مبسجد داخل باب توما جوار بيته، مث انتقل إىل مسجد درب احلجر، فأقام جبهته الشرقية، وكان الشيخ أبو البيان يف 
نهما مجاعة، مث خرج الشيخ بأصحابه، فأقام مبسجد خالد بن الوليد الذي جتاه قبته، وعبد جانبه الغريب، فتعبدا مدةً، وصحب كال م

  .اهللا إىل أن مات يف حدود سنة مخسني ومخس مئة أو بعد ذلك

  .وقد سقت من أخباره يف تارخينا الكبري

  .له اشتغال يف العلموكان ورعاً قانتاً، صاحب أحوال ومقامات، ومل تبلغين أخباره كما ينبغي، وما عملته كان 

  أبو الحسين الزاهد

  .هو الزاهد القدوة الويل، أبو احلسني بن أيب عبد اهللا بن محزة املقدسي

حدثين اإلمام عبد اهللا بن أيب : ألف احلافظ الضياء سريته يف جزء، أنبأين به الشيخ أبو عبد اهللا بن الكمال وغريه بسماعهم منه، فقال
إذا جئت إىل املشايخ، فلتكن نيتك : ىل زيارة أيب احلسني الزاهد حبلب، ومل تكن نييت صادقةً، فقالمضيت إ: احلسن اجلبائي قال
  .صادقةً يف الزيارة

  .رأيته يأكل خروباً ميصه ويرمي به، ورأيته يأكل بقالً مصلوقاً: هل رأيت أبا احلسني يأكل شيئاً ؟ فقال: سألت خايل أبا عمر

    

رأيت أبا احلسني املقدسي برأس عني يف موضع عرياناً قد اتزر بقميصه : ت سنان بن مشيع الرقي يقولمسع: قال أبو سعد السمعاين
أيش لك يف هذا، : قال. ما يل طاقة: نتواخى ؟ قلت: فتقدمت، فأخذ بيدي، وقال: تعال: ومعه محار، والناس قد تكابوا عليه، فقال

فأشار إىل موضع يف احلائط، فإين جزت ها . مثنه أربعة فلوس: فقالوا. سنمحاري حيتاج إىل ر: وقال لواحد من اجلماعة. وآخاين
: كرامة، ومن أين لك ذهب ؟ قال: قلت. أريد أن تشتري يل بدينار مسكاً: مث قال. هنا، وخبأت مث أربع فلوس، اشتروا يل ا حبالً

شيش، فخرج دينار، فاشتريت له به مسكاً، فأخذت احل. أبصر حتت احلشيش: قال. الذهب يكون أمحر: قلت. بلى معي ذهب كثري
. فنظفه، وشواه، مث قاله، مث أخرج منه اجللد والعظام، وجعله أقراصاً، وجففه، وتركه يف جرابه، ومضى وله سنون ما أكل اخلبز

  .وكان يسكن جبال الشام، ويأكل البلوط واخلرنوب

وكان عظيم الشأن، يقعد : ع من الشيخ أيب احلسني أبياتاً، مث قالقرأت خبط يوسف بن حممد بن مقلد الدمشقي أنه مس: قال الضياء
مخسة عشر يوماً ال يأكل سوى أكلة، ويتقوت من اخلروب الربي، وجيفف السمك، وحدثين يوسف بن الشيخ أيب احلسني أن 

ما يف الصرة ؟ فناوله منها يا سيدي، : الشيخ استف من صرة، فرآه رجل، فأراد أن يستف منه، فإذا هو مر، فلما جاء الشيخ، قال
  .كفاً، فإذا هو سكر وقلب لوز

مسعت عبد الواحد بن عبد امللك الزاهد بالكرج، مسعت أبا احلسني املقدسي وكان صاحب : وأخربنا أبو املظفر السمعاين عن أبيه
  .رأيت أعجمياً خبراسان يعظ، امسه يوسف بن أيوب: آيات وكرامات عجيبة، وكان طاف الدنيا يقول

كان بعسقالن يف يوم عيد، فجاء أبو احلسني الزاهد إىل : حدثين جدي قال: وحدثين أبو متام محد بن تركي بن ماضي قال: قال
تشتهي لزوجك من هذا اخلبز وكان يف احلج فناولته رغيفني، فلفهما يف مئزر، ومضى إىل مكة، : امرأة معها خبز سخن، فقال
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أما أعطيتين الرغيفني ؟ : خناً، ورجع، فرأوه يومئذ مبكة وبعسقالن، وجاء الرجل، وقالوأخرجه س. خذ هذا من عند أهلك: فقال
كان أبو احلسني بعسقالن، فوصوا عليه البوابني ال ختلوه خيرج خوفاً : فحدثين جدي ماضي قال. ال تفعل، قد اشتبه عليك: فقال

وعن مسعود ! ويلك وأنت ممن بلغ هذه الرتبة ؟: ل لنفسهمن الفرنج، فجاء وعدا وقميصه يف فمه، فإذا هو يف جبل لبنان، فقا
لو أن فيكم آخر مثل أيب احلسني التبعناكم على دينكم، مروا يوماً، فرأوه راكباً على سبع ويف يده حية، فلما : قالت الفرنج: اليمين

  .رآهم، نزل ومضى

  .والنمور كأا نعم أيب احلسنياألسود : مسعت الكفار يقولون: مسعت عبد الواحد بالكرج يقول: السمعاين

  .عمل حالوةً من قشور البطيخ، فغرف حالوةً من أحسن احلالوة: مسعنا له غري ذلك من مشي األسد معه، وقيل: قال الضياء

كان والدي يعمل لنا احلالوة من قشور البطيخ، ويسوطها بيده، فعملنا : وحدثين عنه احملسن بن حممد بن الشيخ، حدثنا أيب قال
  .بقيت تعوز املغرفة: ده، فلم تنعمل، فقالت أميبع

ما : كان أبو احلسني جييء إلينا، وكان يقطع البطيخ ويطبخه، واستعار مين سكيناً، فجرحته، فقال: حدثين خايل أبو عمر قال
  .سكينك إال محقى

  .أن أبا احلسني دخل تنوراً، وخرج منه: وعن امرأة

أعطوين من ناركم، : كنت مع أيب احلسني الزاهد، فقال لناس:  حدثنا أبو يوسف حسن قالحدثنا حممد بن إمساعيل اإلمام مبردا،
مسعت . إنه رش ماًء على زمنة، فمشت: وقيل. فصبوها يف ملحفته، فأخذها ومضى. صبوها يف ملحفيت: فملؤوا له قطعة جرة، فقال

  .فيبست يده، فلما أبعد عنه، عادت: الحكي أن أبا احلسني أراد لص أن يأخذ محاره، ق: خايل موفق الدين يقول

  .فيضحك الناس. نواري عورته: وبلغين عنه أنه كان يلبس سراويله محاره، ويقول: قال الضياء

  .كان إذا عرف مبكان سافر، وقربه يزار بظاهر حلب: وقيل

  .مات ظناً سنة مثان وأربعني ومخس مئة

ورأى محاالً قد رمى قفص فخار، . رير، فعملها سراويل حلمارهأعطت زوجة سلطان حلب لزوجة أيب احلسني شقة ح: وقيل
  .فتطحن، فجمعه له، وجاء معه إىل الفاخورة، فحطه، فوجده صحاحاً

  مسعود

  .السلطان الكبري، غياث الدين، أبو الفتح، مسعود بن السلطان حممد ابن السلطان ملكشاه السلجوقي

    

آقسنقر الربسقي، مث مع خوش بك صاحب املوصل، فلما مات والده، حسن له نشأ باملوصل مع أتابك مودود، ورباه، مث مع 
  .، وقدم بغداد528خوشبك اخلروج على أخيه حممود، فالتقيا، فانكسر مسعود، مث تنقلت به األحوال، واستقل بالسلطنة يف سنة 

أحد إال وظفر به، وقتل خلقاً من كبار األمراء كان عادالً ليناً، كبري النفس، فرق مملكته على أصحابه، وما ناوأه : قال ابن خلكان
واخلليفتني الراشد واملسترشد، ألنه وقع بينه وبني املسترشد الستطالة نواب مسعود على العراق، وعارضوا اخلليفة يف أمالكه، فربز 

ود بأذربيجان، وقتل حلربه، فجيش مسعود مذان، فالتقيا، فانكسر جيش املسترشد، وأسر يف عدة من أمرائه، وطاف م مسع
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  .اخلليفة مبراغة، وأقبل مسعود على اللذات والبطالة، وحدث له علة الغثيان مدة، وجرت بينه وبين عمه سنجر منازعة، مث تصاحلا

  .كان كثري املزاح، حسن اخللق، كرمياً، عفيفاً عن أموال الرعية، من أحسن السالطني سريةً، وألينهم عريكةً: قال ابن األثري

  . أبطل مكوساً ومظامل كثريةً، وعدل، واتسع ملكه، وكان مييل إىل العلماء والصاحلني، ويتواضع هلم:قلت

أنبأنا علي بن حممد النيسابوري، أخربنا السلطان مسعود، أخربنا أبو بكر قاضي املرستان، أخربنا الربمكي حبديث : قال ابن الدبيثي
  .من جزء األنصاري

بطالً شجاعاً، ذا رأي وشهامة، تليق به السلطنة، مسع منه مجاعة، مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع كان : قال أبو سعد السمعاين
  .وأربعني ومخس مئة

نقل إىل أصبهان، فدفن ا، وعاش مخساً وأربعني سنةً، وكان قد أحب خاص بك التركماين، فرقاه، وقدمه على مجيع قواده، : قلت
سأقبض عليك صورةً، وأطلب أخاك حممداً ألملكه، فإذا جاء : ل خاص بك لولده ملكشاهوكثرت أمواله، فلما مات السلطان، قا

كالمكم مع خاص بك : فما نفق خبثه على حممد، وجاء إىل مهذان، فبادر العسكر إليه، فقال. فافعل: قال. أمسكناه، وتستقل أنت
اً، مث قتل خاص بك، وخلف أمواالً جزيلةً من بعضها فهو الوالد، فوصل هذا القول إىل خاص بك، فاطمأن، وتلقاه، وقدم له حتف

  .سبعون ألف ثوب أطلس

  .بدره السلطان حممد ثاين يوم من قدومه، وقتله، وقتل معه آخر: قال املؤيد

  الخجندي

  .العالمة األكمل، صدر الدين، أبو بكر، حممد بن عبد اللطيف بن حممد بن ثابت، اخلجندي، مث األصبهاين الشافعي

  . علي احلداد وغريهمسع أبا

كان صدر العراق على اإلطالق، إماماً فحالً، مناظراً، مليح الوعظ، جواداً مهيباً، كان السلطان حممود يصدر عن : قال السمعاين
  .رأيه، وكان بالوزراء أشبه منه بالعلماء، وكان يروي احلديث على املنرب من حفظه

وهو يتكلم بكلمات معدودة كأا الدر، ووعظ جبامع القصر، .  حضرت مناظرتهقدم وويل التدريس النظامية،: وقال ابن اجلوزي
  .وما كان يندار يف الوعظ، وكان مهيباً، وحوله السيوف

  .ذهب إىل أصبهان، فرتل قريةً بقرب مهذان، فنام يف عافية، وأصبح ميتاً يف شوال سنة اثنتني ومخسني ومخس مئة: قال السمعاين

  .ملوته فتنة قتل فيها خلق أصبهانجرت : قال ابن األثري

  ابن المتوكل

  .الشيخ أبو علي احلسن بن جعفر بن عبد الصمد ابن املتوكل على اهللا، اهلامشي العباسي

  .مسع أبا غالب الباقالين، وعلي بن حممد العالف، ومجاعة

  .لشرفوكان يلقب اء ا. السمعاين، وعبد املغيث بن زهري، وأبو املنجا ابن الليت: روى عنه

  .له معرفة باألدب والشعر، وكان صاحلاً: قال السمعاين
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  .له كتاب سرعة اجلواب أتى فيه بكل مليح: وقال ابن النجار

  .مجع سريةً للمقتفي: وقيل

  .تويف سنة ثالث ومخسني ومخس مئة

  ابن القالنسي

  .لكاتب، صاحب التاريخالصاحب العميد، أبو يعلى، محزة بن أسد بن علي، التميمي الدمشقي ابن القالنسي ا

  .سهل بن بشر اإلسفراييين، وحامد بن يوسف: روى عن

كان كاتباً أديباً، توىل رئاسة دمشق مرتني، وكان يكتب له يف مساعه أبو العالء املسلم، فذكر هو أنه هو، وأنه : قال ابن عساكر
  . ومخس مئةكان كذلك يسمى، صنف تارخياً للحوادث، تويف يف ربيع األول سنة مخس ومخسني

  .نيف على الثمانني، وحدث عنه أبو القاسم بن صصرى، ومكرم بن أيب الصقر، ومجاعة: قلت

  .وكان متميزاً يف الكتابتني اإلنشاء والديوان، ومحدت واليته، ويف عقبه رؤساء وعلماء

  صاحب غزنة

    

  .ود بن فاتح اهلند السلطان حممود بن سبكتكنيالسلطان خسروشاه بن السلطان رام شاه بن السلطان مسعود بن إبراهيم بن مسع

  .متلك بعد أبيه تسعة أعوام

كان عادالً، حسن السرية، حمباً للخري، مقرباً للعلماء، راجعاً إىل قوهلم، تويف يف رجب سنة مخس ومخسني ومخس : قال ابن األثري
  .ر غزنة، فرتل عليهم ثلج كثري، فترحلوامئة، وقام بعده ابنه السلطان ملكشاه، فقصده ملك الغور عالء الدين، وحاص

صاهر األمري حممد بن احلسني الغوري للسلطان رام شاه بن مسعود، فاستوحش السلطان من حممد، فأمسكه، مث ذحبه، : قال املؤيد
، وهزم رام فحشد أخوه سوري وأقبل، فالتقوا، فأسره رام شاه، فقتله أيضاً، فأقبل أخومها امللك عالء الدين حسني بن حسني

شاه، واستوىل على غزنة، واستناب عليها أخاه سيف الدين سام بن احلسني، مث التقى رام شاه هو وسام، فقتل سام، ومتكن رام 
شاه إىل أن مات، ومتلك خسرو، فقصده ملك الغور عالء الدين امللك املعظم، فهرب خسرو إىل اور، ومتلك عالء الدين حسني 

 ودانت له األمم، واستعمل ولدي أخيه غياث الدين وشهاب الدين ابين سام اللذين متكنا ومتلكا، فحاربا عمهما، غزنة، وبها،
فهزماه، وقهراه، وأسراه، لكن أكرماه، وأعاداه إىل مملكته، ووقفا يف خدمته، فزوجهما بابنتيه، وجعلهما وليي عهده، ودام ذلك إىل 

  .أن مات هو سنة ست ومخسني ومخس مئة

  الكرخي

  .القاضي العالمة، أبو طاهر، حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن الكرخي

  .النعايل، واحلسني بن البسري: حدث عن
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  .عبد العزيز بن األخضر، وغريه: وعنه

  .وويل القضاء بباب األزج وبواسط

  .وله فضائل. تفقه بإلكيا اهلراسي، والشاشي، وشهد على أيب احلسن بن الدامغاين

  . ربيع األول سنة ست ومخسني ومخس مئة بعد علة طويلة وله مثانون سنةمات يف

  ابن المادح

  .الشيخ املعمر الصدوق، أبو حممد، حممد بن أمحد بن عبد الكرمي ابن حممد بن املادح التميمي البغدادي

  .شيخ معمر، عنده حنو من ستة أجزاء عالية

  .ألنباري، وأبا الغنائم بن أيب عثمانأبا نصر الزينيب، وأبا احلسن علي بن حممد ا: مسع

إبراهيم بن حممد الشعار، وأمحد بن طارق، وعمر بن حممد الدينوري، وأمحد بن حيىي بن هبة اهللا، وعبد احلق بن : حدث عنه
د املقرون، وعبد الرمحن بن الغزال، وأبو الفتوح نصر بن احلصري، وثابت بن مشرف، وعلي بن برورنداز، وعبد اللطيف بن عب

  .الوهاب الطربي، وحممد ابن حممد بن أيب حرب النرسي

  .وكان أبوه نواحاً، مداحاً للصحابة بالقصائد يف املواسم بصوت مطرب

  .مات أبو حممد يف ذي القعدة سنة ست ومخسني ومخس مئة يف عشر التسعني

 طالئع بن رزيك، وأبو الفتح عبد الوهاب بن وفيها مات أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواين الفقيه الزاهد، وأمري مصر الصاحل
  .حممد بن الصابوين، ومقبل بن أمحد بن الصدر احلنبلي، وصاحب ما وراء النهر حممود خاقان بن حممد

  ابن كروس

  .الشيخ احملدث املسند، أبو يعلى، محزة بن أمحد بن فارس بن املنجا بن كروس السلمي الدمشقي

  .بعني وأربع مئةمولده يوم األضحى سنة ثالث وس

ومسع موطأ حيىي بن بكري عن مالك من الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، ومسع من مكي بن عبد السالم الرميلي، وسهل بن بشر 
  .اإلسفراييين

  .وطلب يف وقت بنفسه، ونسخ خبطه

لرمحن بن سلطان، وأبو القاسم ابن عساكر، وابنه القاسم، وعمر بن علي القرشي، وأخوه عبد الوهاب، والقاضي عبد ا: حدث عنه
  .بن صصرى، ومكرم بن أيب الصقر، وإسحاق بن طرخان الشاغوري، وآخرون

  .كتبت عنه بعد ما تاب، وكان شيخاً حسن السمت، تويف يف صفر سنة سبع ومخسني ومخس مئة: قال احلافظ ابن عساكر

 مشس امللوك صاحبة اخلاتونية اليت على الشرف، وصدقة بن وفيها مات أبو العباس أمحد بن ناقة الكويف احملدث، وزمرذ خاتون أم
وزير الواسطي الواعظ، والواعظ عبد الرمحن املعري بدمشق، والشيخ عدي بن مسافر الزاهد، وإلكيا الصباحي الباطين صاحب 

  .أملوت، وهبة اهللا الشليب القصار صاحب أيب نصر الزينيب
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  الشبلي

من مسع من أيب نصر حممد ابن حممد الزينيب، أبو املظفر هبة اهللا بن أمحد بن حممد بن الشبلي الشيخ املسند، بقية املشايخ، خامت 
  .البغدادي القصار الدقاق املؤذن

  .ولد سنة سبعني وأربع مئة

  .أيب الغنائم بن أيب عثمان، وطراد بن حممد الزينيب، وأيب نصر بن الي: ومسع أيضاً من

    

لي، وأبو بكر الباقدرائي، وأبو العالء العطار، وعبد املغيث بن زهري، وأمحد بن طارق، وأبو طالب أمحد بن صاحل اجلي: حدث عنه
بن عبد السميع، وعلي بن أيب سعد بن مترية، وأبو الفتوح بن احلصري، وزيد ابن حيىي البيع، وظفر بن سامل البيطار، وأخته يامسني، 

وآخر من روى عنه . كرم، وهبة اهللا بن عمر بن كمال القطان، وعدةوالشيخ شهاب الدين عمر السهروردي، والنفيس بن 
  .باإلجازة عجيبة الباقدارية

  .تويف يف سلخ ذي احلجة سنة سبع ومخسني ومخس مئة

  .ومن غريب االتفاق أن فيها مات مسيه أبو بكر هبة اهللا بن أمحد بن حممد احلفار ببغداد، مسع من رزق اهللا التميمي، وأجاز لكرمية

  موسويال

  .السيد العامل الزاهد الصاحل، شيخ هراة، أبو احلسن، علي بن محزة ابن إمساعيل بن محزة، اهلامشي العلوي املوسوي اهلروي

  .ولد سنة مثان وستني وأربع مئة

رجاين، حممد بن علي العمريي، وجنيب بن مروان، وأيب عامر األزدي، وصاعد بن سيار، واحلافظ عبد اهللا بن يوسف اجل: ومسع من
  .ومجاعة

  .وخرج احلافظ أبو النضر عبد الرمحن الفامي له جزءاً عن مشاخيه

  .ومن مروياته كتاب العوايل البن عدي

  .ومسع جامع أيب عيسى من األزدي

السمعاين وولده، وعبد اهللا بن عيسى بن أيب حبيب، وحفيده حممد بن إمساعيل بن علي، وحفيده اآلخر علي بن حممد : حدث عنه
  .لي، وحيىي بن حممد املروزي، وأبو روح عبد املعز بن حممد البزاز، وآخرونبن ع

  .وعاش نيفاً وتسعني سنة

علوي حسن السرية، مرضي، مجيل الظاهر والباطن، كثري العبادة واخلري، يتفقد الفقراء، ويراعيهم، حمترم عند أهل : قال السمعاين
  .بلده، مات سنة تسع ومخسني ومخس مئة

  الزيادي
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  .شيخ أبو عبد اهللا، حممد بن يوسف البغوي املقرىء الصويف، بقية الكبارال

  .مسع جامع أيب عيسى من حممد بن أيب صاحل الدباس يف سنة مثان ومثانني وأربع مئة

  .ذكره ابن نقطة وأنه تويف راة سنة ستني ومخس مئة، فلو أنه كان ببغداد لبقي أصحابه إىل بعد األربعني وست مئة

  .ر من تسعني سنةعاش أكث

  أبو حكيم

  .العالمة القدوة، أبو حكيم، إبراهيم بن دينار النهرواين احلنبلي، أحد أئمة بغداد

  .إمام زاهد ورع خري حليم، إليه املنتهى يف علم الفرائض

  .أنشأ بباب األزج مدرسةً، وانقطع ا يتعبد

ميص حبتني فقط، ولد جهد مجاعة يف إغضابه، فعجزوا، وكان وكان يؤثر اخلمول والقنوع، ويقتات من اخلياطة، فيأخذ على الق
  .خيدم الزمىن والعجائز بوجه طلق، ومساعه صحيح

  .مسع أبا احلسن بن العالف، وأبا القاسم بن بيان

  .ابن اجلوزي، وابن األخضر، وأبو نصر عمر بن حممد: وعنه

  .س مئةعاش مخساً وسبعني سنة، وتويف يف مجادى اآلخرة سنة ست ومخسني ومخ

  الزيات

  .الشيخ الصاحل، أبو الندى، حسان بن متيم بن نصر، الدمشقي الزيات

  .مسع من الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي من جمالسه

  .وعاش بضعاً ومثانني سنة

  .نابن عساكر وابنه، وعبد اخلالق بن أسد، وأبو املواهب التغليب، ومكرم القرشي، وكرمية بنت احلبقبق، وآخرو: روى عنه

  .تويف يف تاسع عشر رجب سنة ستني ومخس مئة، ودفن مبقربة باب الفراديس

  .وفيها مات أبو الفضل عبد الواحد بن إبراهيم بن القزة الدمشقي راوي الصحيح عن الفقيه نصر، عن ابن السمسار

  الصالح

  .ف جامع الصاحل الذي بالشارعوزير مصر، امللك الصاحل، أبو الغارات، طالئع بن رزيك األرمين املصري الرافضي، واق

ويل نواحي الصعيد، فلما قتل الظافر، نفذ آل الظافر وحرمه إىل ابن رزيك كتباً مسخمة يف طيها شعور أهله مقصوصةً، يستنفرونه 
  .ليأخذ بالثأر، فحشد ومجع، وأقبل، واستوىل على مصر

  .وكان أديباً عاملاً شاعراً مسحاً جواداً ممدحاً شجاعاً سائساً

  .لد ديوان صغريو
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وملا مات الفائز، أقام العاضد، فتزوج العاضد ببنته، وكان احلل والعقد إىل الصاحل، وكان العاضد حمتجباً عن األمور لصباه، واغتر 
الصاحل بطول السالمة، ونقص أرزاق األمراء، فتعاقدوا على قتله، ووافقهم العاضد، وقرر قتله مع أوالد الداعي، وأكمنهم يف 

، فشدوا عليه، وجرحوه عدة جراحات، فبادر مماليكه، فقتلوا أولئك، ومحل، فمات ليومه يف تاسع عشر رمضان سنة ست القصر
  .ومخسني ومخس مئة، وخلع على ابنه العادل رزيك، وويل الوزارة

    

مع العلماء، ويناظرهم على كان يف نصر املذهب كالسكة احملماة ال يفري فريه، وال يباري عبقريه، وكان جي: قال الشريف اجلواين
  .اإلمامة

  .ولعمارة اليمين فيه مدائح ومراثي. صنف يف الرفض والقدر: قلت

: يا علي، ترى هؤالء القوادين دعاة اإلمساعيلية يقولون: ولقد قال لعلي بن الزبد ملا ضجت الغوغاء يوم خالفة العاضد وهو حدث

  . من ساعة كنت أستعرض هلم خليفةً كما أستعرض الغنمما ميوت اإلمام حىت ينصها يف آخر، وما علموا أين

  المقتفي ألمر اهللا

أمري املؤمنني، أبو عبد اهللا، حممد بن املستظهر باهللا أمحد بن املقتدي باهللا عبد اهللا بن الذخرية حممد بن القائم بأمر اهللا عبد اهللا بن 
  .باسي البغدادي احلبشي األمالقادر باهللا أمحد بن األمري إسحاق بن املقتدر، اهلامشي الع

  .مولده يف ربيع األول سنة تسع ومثانني وأربع مئة

  .ومسع من أيب احلسن بن العالف، ومن مؤدبه أيب الربكات السييب

  .وبويع باإلمامة يف سادس عشر ذي القعدة سنة ثالثني ومخس مئة

سأله اإلنعام باإلذن يف السماع منه، فأنعم، وفتش على وأظنه مسع جزء ابن عرفة من ابن بيان، كتبت إليه قصة أ: قال السمعاين
اجلزء، ونفذه إيل على يد إمامه ابن اجلواليقي، فسمعته من ابن اجلواليقي عنه، حدثنا أبو منصور بن اجلواليقي، أخربنا املقتفي ألمر 

زير عون الدين، أخربنا املقتفي، أخربنا أمحد بن قرأته على األبرقوهي، أخربنا أبو علي بن اجلواليقي، أخربنا الو. فذكر حديثاً... اهللا
عبد الوهاب، أخربنا أبو حممد الصريفيين، أخربنا أبو طاهر املخلص، أخربنا إمساعيل الوراق، حدثنا حفص الربايل، حدثنا أبو 

 شدةً، وال الناس إال ال يزداد األمر إال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سحيم، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال
  .شحاً، وال تقوم الساعة إال على شرار الناس

  .وأنبأناه مجاعة مسعوه من أيب اليمن الكندي، أخربنا أبو الفتح البيضاوي، أخربنا الصريفيين

سرية، يرجع إىل تدين كان املقتفي عاقالً لبيباً، عامالً مهيباً، صارماً، جواداً، حمباً للحديث والعلم، مكرماً ألهله، وكان محيد ال
  .وحسن سياسة، جدد معامل اخلالفة، وباشر املهمات بنفسه، وغزا يف جيوشه

كانت أيامه نضرةً بالعدل زهرة باخلري، وكان على قدم من العبادة قبل اخلالفة ومعها، ومل ير مع : قال أبو طالب بن عبد السميع
  . جيوشه منصورةلينه بعد املعتصم يف شهامته مع الزهد والورع، ومل تزل

كان ال جيري يف دولته شيء إال بتوقيعه، وكتب يف خالفته ثالث : وكان من حسناته وزيره عون الدين بن هبرية، وقيل: قلت
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ربعات، ووزر له علي بن طراد، مث أبو نصر بن جهري، مث علي بن صدقة، مث ابن هبرية، وحجبه أبو املعايل بن الصاحب، مث كامل 
  . املعوج، مث أبو الفتح بن الصيقل، مث أبو القاسم بن الصاحببن مسافر، مث ابن

وكان أمسر آدم، جمدور الوجه، مليح الشيبة، أقام حشمة اخلالفة، وقطع عنها أطماع السالطني السلجوقية وغريهم، وكان من 
  .ةسالطني خالفته صاحب خراسان سنجر بن ملكشاه، وامللك نور الدين صاحب الشام، وأبوه قسيم الدول

حدثين من أثق به أن املقتفي رأى يف منامه قبل أن يستخلف بستة : قرأت خبط أيب الفرج احلداد قال: أنبؤونا عن ابن اجلوزي قال
  .فلذا لقب املقتفي ألمر اهللا. سيصل هذا األمر إليك، فاقتف يب: أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له

سلجوقي، وذهب الراشد من بغداد، فاجتمع القضاة والكرباء، وخلعوا الراشد كما ذكرنا وكان قد قدم بغداد السلطان مسعود ال
  .لعدم أهليته، وحكم خبلعه ابن الكرخي القاضي، وبايعوا عمه

ال تول إال من يضمنه الوزير، وصاحب : من نستخلف ؟ فكتب إليه: نفذ السلطان إىل عمه سنجر: قال السديد بن األنباري
. نعم: تضمنه ؟ قال: قال. نويل الدين الزاهد حممد بن املستظهر: فاجتمع بنا مسعود، فقال الوزير: قال. نبارياملخزن، وابن األ

  .وكان صهراً للوزير على بنته تزوج ا يف دولة أبيه

 حممداً على أن بايعوا: فقيل. وأخذ مسعود كل حواصل دار اخلالفة حبيث مل يدع يف إصطبل اخلالفة سوى أربعة أفراس ومثانية بغال
ال يكون عنده خيل وال عدة سفر، ويف الثانية من سنيه صادر مسعود أهل بغداد، فخرج إليه ابن الكواز الزاهد، ووعظه، فترك، ومل 

  .يدع للخليفة سوى العقار، مث تزوج اخلليفة بأخت مسعود

    

وكتب اخلليفة لزنكي بعشرة بالد، وأن ال يعني وفيها اقتتل مسعود وعساكر أذربيجان والراشد املخلوع، ومتت وقعة مهولة، 
ما لنا طاقة مبسعود، وفارق الراشد وزيره ابن صدقة، : قال. غدرت: الراشد، فخطب باملوصل للمقتفي، فنفذ الراشد يقول لزنكي

ألموال، وقوي بامللك وقل مجعه، وحتيز إىل مراغة، وبكى عند قرب أبيه، وحثا على رأسه التراب، فثار معه أهل مراغة، وبذلوا له ا
  .داود، وعمل مصافاً مع مسعود، فاستظهر داود

وفيها هرب وزير مصر تاج الدولة رام األنصاري األرمين، وكان قد متكن، واستعمل األرمن، فظلم الرعية، فجمع رضوان 
مري أسوان من دخوهلا، فاقتتلوا، الوخلشي جيشاً، وقصد القاهرة، فسار رام يف جيشه إىل الصعيد وأكثرهم أرمن نصارى، فمنعه أ

وقتل عدة من األرمن والسودان، مث بعث يطلب أماناً من احلافظ العبيدي، فآمنه، فعاد وحبس بالقاهرة، مث ترهب، مث أطلق، ووزر 
شتكني للحافظ رضوان، ولقب بامللك األفضل، مث وقع بينه وبني احلافظ بعد سنتني، فهرب إىل الشام، فرتل على أمري الدولة كم

  .صاحب صرخد، فأكرمه، وعظمه

وأعيدت إىل املقتفي ضياعه ومعامالته، ومتكن، ونصر عسكر دمشق وعليهم بزواش على فرنج طرابلس، والتقى زنكي والفرنج 
  .أيضاً فهزمهم، واستوىل على قلعة هلم، مث سار وأخذ بعلبك، وأخذت الروم بزاعة باألمان، وتنصر قاضيها ومجاعة، فلله األمر

  .532تزوج السلطان مسعود ببنت دبيس األسدي ملالحتها، وأغلقت بغداد للعرس أسبوعاً يف سنة و

وفيها استفحل أمر الراشد، والتف عليه عساكر، فقتلته الباطنية، ونازلت عساكر الروم حلب، ومحي احلرب، وقتل خلق من 
ا قحم عليهم زنكي، بل ضايقهم، وطلب النجدة من السلطان النصارى، وقتل بطريقهم، مث نازلوا شيزر مدةً، وعاثوا يف الشام، وم
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  .مسعود، مث قلعهم اهللا

جاء اخلرب أنه : فأهلكت مئيت ألف وثالثني ألفاً، فسمعت شيخنا ابن ناصر يقول: قال ابن اجلوزي.  زلزلت جرتة533ويف سنة 
  . أرخها يف سنة أربعوكذا عدهم ابن األثري يف كامله لكن. خسفت جرتة، وصار مكان البلد ماء أسود

وفيها حاصر زنكي دمشق غري مرة، وعزل ابن طراد من الوزارة، ووليها أستاذ الدار أبو نصر بن جهري، وعظم اخلطب بالعيارين، 
  .وأخذوا الدور بالشموع والثياب من احلمامات، وأعام وزير السلطان، فتحزب الناس هلم، وأذن يف ذلك السلطان، وتتبعوهم

 وقعة عظمى بني سنجر السلطان وبني كافر ترك مبا وراء النهر، فانكسر املسلمون، وجنا سنجر يف طائفة، فتوصل إىل وفيها كانت
قتل مئة ألف، وسار اللعني يف ثالث مئة ألف فارس، وأحاطوا بسنجر يف : بلخ يف ستة نفر، وقتل خلق كثري من اجليش حىت قيل

  .سنة ست وثالثني

  .ر زنكي الفرنج بالرها، وافتتحها، مث بعد سنوات أخذا الفرنجويف سنة تسع وثالثني حاص

  .وفيها افتتح عبد املؤمن مدينة تلمسان، مث فاس

ويف سنة إحدى وأربعني حاصر زنكي قلعة جعرب، فوثب عليه ثالثة من غلمانه، فقتلوه، وعارضه شحنة مسعود املقتفي يف دار 
  .فرنج طرابلس املغرب، واستفحل أمر امللك عبد املؤمن، وغلب على ممالك املغربالضرب، فأمر حببسه، وعظم املقتفي، وأخذت ال

  .ويف سنة اثنتني ويل ابن هبرية ديوان الزمام، وعزل من ابن جهري، ووزر أبو القاسم علي بن صدقة

 على جندهم سبع مئة  جاءت ثالثة ملوك من الفرنج إىل القدس، منهم طاغية األملان، وصلوا صالة املوت، وفرقوا543ويف سنة 
ألف دينار، فلم يشعر م أهل دمشق إال وقد صبحوهم يف عشرة آالف فارس وستني ألف رجل، فخرج املسلمون فارسهم 

وراجلهم، والتقوا، فاستشهد حنو املئتني، منهم الفندالوي، وعبد الرمحن احللحويل، مث اقتتلوا من الغد، وقتل خلق من الفرنج، فلما 
وصل من اجلزيرة غازي ابن زنكي يف عشرين ألفاً، وتبعه أخوه نور الدين، وكان الضجيج والدعاء والتضرع كان خامس يوم 

وعدين املسيح بأخذ دمشق، فحفوا به، : بدمشق ال يعرب عنه، ووضعوا املصحف العثماين يف صحن اجلامع، وكان قسيس العدو قال
  .لوه، وقتلوا محاره، وجاءت النجدات، فازم الفرنجوركب محاره ويف يده الصليب، فشد عليه الدماشقة، فقت

    

سار ملك األملان من بالده لقصد املسلمني، وانضم إليهم فرنج الشام، فنازل دمشق، وا امللك جمري الدين أبق : وقال ابن األثري
دمشق، ووصل صاحب املوصل إىل وأتابكه معني الدين أنر، فنجده أوالد زنكي، ونزل ملك األملان بامليدان األخضر، وأيس أهل 

وإن ملكوا أخذوا منكم السواحل، وأنا إذا ! بأي عقل تساعدون األملان علينا ؟: محص، فراسل أنر ملوك فرنج الساحل يقول
عجزت سلمت دمشق إىل ابن زنكي، فال تقومون به، فتخاذلوا، وبذل هلم بانياس، فخوفوا ملك األملان من عساكر الشرق، فرد إىل 

  .، وهي وراء قسطنطينيةبالده

وفيها ظهور الدولة الغورية، فقصد سوري بن حسني مدينة غزنة، واستوىل عليها، فجرت بينه وبني رام شاه وقعة، فقتل سوري، 
  .فغضبت الغور لقتله، وحشدوا، فكان خروجهم يف سنة سبع وأربعني ومخس مئة، وامللك يف بقاياهم إىل اليوم، وافتتحوا إقليم اهلند

فيها كان الغالء العام من خراسان إىل العراق إىل الشام : اشتد بإفريقية القحط، ال بل كان القحط عاماً، فقال املؤيد عماد الدينو
  .إىل بالد املغرب
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 كسر نور الدين حممود صاحب حلب الفرنج، وقتل صاحب أنطاكية يف ألف ومخس مئة منهم، وأسر مثلهم، مث أخذ 44ويف سنة 
وكان جوسلني طاغية تل باشر قد أهلب املسلمني بالغارات، واستوىل على إلبرية وسنا ومرعش والراوندان . ميةمنهم حصن فا

من جاءين جبوسلني : وعني تاب وعزاز، فحاربه سلحدار نور الدين، فأسره جوسلني، فدس نور الدين مجاعةً من التركمان، وقال
يهم جوسلني، وأخذ منهم امرأةً مليحةً، وافتضها حتت شجرة،، فكمن له التركمان، فرتلوا بناحية عني تاب، وأغار عل. فله ما طلب

وأسروه، فأعطاهم نور الدين عشرة آالف دينار، واستوىل نور الدين على بالده، واشتد القحط بالعراق عام أول، وزال يف العام، 
له العرب والتركمان، حىت طلبوا جتديد اهلدنة، وأن ووزر ابن هبرية، ونكثت فرنج السواحل، فشن أنر الغارات عليهم، وفعل مث

والتقى نور الدين الفرنج، فهزمهم، وقتل قائدهم الربنس أحد األبطال، ومرض أنر حبوران ومات، مث دفن . يتركوا بعض القطيعة
  .باملعينية

  .لقومات احلافظ صاحب مصر، وقام ولده الظافر، ووزر له ابن مصال، مث اختلف املصريون، وقتل خ

 ضايق نور الدين دمشق، فأذعنوا، وخطبوا له ا بعد ملكها، فخلع على ملكها، وطوقه، ورده إىل البلد، واستدعى 545ويف سنة 
  .الرئيس مؤيد الدين إىل خميمه، وخلع عليه، ورد إىل حلب

  .وفيها أخذ ركب العراق، وقل من جنا، وقتل ابن مصال الوزير، وغلب ابن السالر

  .جاء باليمن مطر كله دم: زيقال ابن اجلو

إين أوثر إصالح الرعية وجهاد الفرنج، فإن أعانين عسكركم :  عاود نور الدين حماصرة دمشق، وراسلهم نور الدين46ويف سنة 
فنفروا، وامتنعوا، وخربت الغوطة، وعاث العسكر، وحتركت الفرنج إجناداً مللك دمشق، فضاقت صدور . على الغزو، فهو املراد

ار، وجرح خلق، مث حتول نور الدين إىل البقاع ملا جاءت جيوش الفرنج جندةً، فطلبوا من دمشق مال القطيعة املبذولة هلم على األخي
ترحيل نور الدين، مث عاد نور الدين إىل داريا، وبرز عسكر البلد، ووقعت املناوشة، وتصاحلوا، مث سار ملك دمشق جمري الدين إىل 

، فأكرمه، وبقي كنائب لنور الدين بدمشق، وافتتح نور الدين أنطرطوس وتل باشر وعدة معاقل للفرنج، خدمة نور الدين إىل حلب
ونازلت أربعون ألفاً من الفرنج قرطبة ثالثة أشهر، حىت كادوا أن يأخذوها، فكشف عنها جيش عبد املؤمن، وكانوا اثين عشر ألفاً، 

  .وقدم السلطان مسعود بغداد

د، وقام بعده أخوه حممد، وعظم شأن املقتفي، وسار إىل واسط، فمهدها، وعطف إىل الكوفة، مث عاد  مات مسعو47ويف سنة 
  .مؤيداً منصوراً، فعملت له قباب الزينة

    

 أخذت الفرنج عسقالن، واشتد الغالء بدمشق، ومات الفقراء، فطمع نور الدين يف أخذها، ففي أول سنة تسع قدم 48ويف سنة 
رتل يف ألف فارس، فلم خيرجوا لتلقيه، وقويت الوحشة، وأقبل نور الدين، فرتل ببيت األبار، وزحف على البلد شريكوه رسوالً، ف

مرتني، وأقبل عسكره إىل باب كيسان، فإذا ليس على السور كبري أحد، فتقدم راجل، فرأته يهودية، فدلت له حبالً، فصار على 
وفتر القتال، وبادر قطاع خشب بفأسه، فكسر قفل باب . نور الدين يا منصور: السور، وتبعه مجاعة، فنصبوا سنجقاً، وصاحوا

شرقي، ودخل نور الدين، وفرحت به الرعية، فتحصن امللك جمري الدين بالقلعة طالباً لألمان، مث نزل، فطيب نور الدين قلبه، وخرج 
  .بأمواله إىل الدار األتابكية، مث ذهب إىل محص، وكتب له ا منشور
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ت الغز التركمان، فنهبوا نيسابور، وعذبوا وقتلوا ا ألوفاً، وخدموا السلطان سنجر، وأخذوه معهم، فصار يف حال زرية بعد وأقبل
  .العز وامللك، يركب أكدشاً، ورمبا جاع

ت النار تعمل فيه وفيها يوم اجلمعة ثاين شوال وقعت صاعقة عظيمة يف التاج الذي بدار اخلالفة، فتأججت فيه ويف القبة والدار، فبقي
تسعة أيام، حىت أطفئت بعد أن صريته كاحلممة، وكانت آيةً هائلةً وكائنةً مدهشة، وكان هذا التاج من حماسن الدنيا، أنشأه 

  .املكتفي يف دولته، وكان شاهقاً بديع البناء، مث رم شعثه وطري

ل يف العام املاضي الظافر مبصر، وقدم طالئع بن زريك من ويف سنة مخسني ومخس مئة سار املقتفي إىل الكوفة، واجتاز يسوقها، وقت
الصعيد لألخذ بثأر الظافر من قاتله عباس، ففر عباس حنو الشام بأمواله، فأخذته فرنج عسقالن، فقتلوه، وباعوا ابنه نصراً 

موها، وقتلوا، للمصريني، واضطرب أمر مصر، وعزمت الفرنج على أخذها، وأرست مراكب جاءت من صقلية على تنيس، فهج
وسبوا، وافتتح نور الدين قالعاً للفرنج وبعض بالد الروم باألمان، واتسع ملكه، فبعث إليه املقتفي تقليداً، ولقبه بامللك العادل، 

  .وأمره بقصد مصر

 ويف رمضاا  سار املقتفي والسلطان سليمان بن حممد بن ملكشاه إىل حلوان، مث نفذ املقتفي العساكر مع السلطان،551ويف سنة 
  .هرب سنجر من الغز يف خواصه إىل ترمذ، ومتنع ا

وكان أتسز خوارزمشاه وابن أخت سنجر اخلاقان حممود حياربان الغز، واحلرب بينهم سجال، وذلت الغز مبوت علي بك، وأتت 
  .األتراك الفارغلية إىل خدمة سنجر، وعظم حاله، ورجع إىل دار ملكه مرو

  .لعظمى بالشاموفيها جاءت الزلزلة ا

 ورد كتاب السلطان سنجر إىل امللك نور الدين يتودد فيه، وأنه انتصر على الغز حبيلة، ويعده بنصره على الفرنج، 52ويف سنة 
فزينت دمشق والقلعة باملغاين، وكسر عسكر نور الدين الفرنج، وأخذ نور الدين بانياس بالسيف، مث التقى نور الدين، ونصر 

  .مدعليهم، وهللا احل

وفيها نازل حممد شاه بن حممود وعلي كوجك بغداد يف ثالثني ألفاً، واقتتلوا أياماً، وعظم اخلطب، وقتل خلق كثري، وبذل املقتفي 
األموال والغالل، مث ترحلوا، وسار املقتفي إىل أوانا، وتصيد، ومات سنجر السلطان، وهزم نور الدين الفرنج على صفد، وأخذت 

  .غزة من الفرنج

  . سار املقتفي إىل واسط، وزار مشهد احلسني، ورد، مث سار إىل املدائن، وشهد العيد يف جتمل باهر53 سنة ويف

كان مصرع اإلمساعيلية اخلراسانيني، نزلوا وكانوا ألفاً وسبع مئة، فأخذوا زوق تركمان، فتناخت التركمان، وكروا : قال ابن األثري
  .م إال تسعة أنفسعليهم، ووضعوا فيهم السيف، فما جنا منه

  .وكان ملحمة كربى بني الغز وبني أمراء خراسان، ودام املصاف يومني، وانتصرت الغز، واستغنوا، وشرعوا يف العدل قليالً

  .وفيها التقى املصريون والفرنج بفلسطني، فاستبيحت الفرنج

  . أيضاًوفيها التقى نور الدين والفرنج، فازم عسكره، وجنا نور الدين، وازم العدو

  .وفيها أقبل صاحب قسطنطينية يف جيوش الروم، وأغار أوائلهم على بالد أنطاكية

 مرض نور الدين، وعهد بامللك بعده ألخيه مودود، وصاحل صاحب القسطنطينية، وأطلق له مقدمني من أسرى 554ويف سنة 



الذهيب-سري أعالم النبالء  3903  

  .، ومد مساطاً ألخيه مودود مل يسمع مبثلهالفرنج، فبعث هو إىل نور الدين هدايا وحتفاً، وسار نور الدين، فتملك حران

 كان الفساد بالغز عماالً، وسار اخلليفة إىل واسط، وسار عبد املؤمن سلطان املغرب، فحاصر املهدية سبعة أشهر، 4ويف سنة 
  .وأخذها باألمان، وا خلق من النصارى، وكانت بأيديهم من اثنيت عشرة سنة، وافتتح أيضاً قبلها تونس

    

امل ابن األثري أن نقيب العلوية بنيسابور ذخر الدين قتل شافعي بعض أصحابه، فطلبه من رئيس الشافعية املوفقي، فحماه، ويف ك
  .فاقتتلوا أياماً، وعظم اخلطب، وأحرقت املدارس واألسواق، واستحر القتل بالشافعية حبيث استؤصل البلد، فلله األمر

بدمل يف عنقه، فتويف يف ثاين ربيع األول سنة مخس ومخسني ومخس مئة وله : اقي، وقيلمرض املقتفي بعلة التر: قال ابن اجلوزي
  .ست وستون سنة سوى مثانية وعشرين يوماً، وكذا مات أبوه بعلة التراقي

  المستنجد باهللا

  .اخلليفة أبو املظفر يوسف بن املقتفي ألمر اهللا حممد بن املستظهر بن املقتدي العباسي

  .ية العهد يف سنة سبع وأربعني، وعمره يومئذ تسع وعشرون سنةعقد له أبوه بوال

فلما احتضر املقتفي رام طائفة عزل املستنجد، وبعثت حظية املقتفي أم علي إىل األمراء تعدهم ومتنيهم ليبايعوا ابنها علي بن املقتفي، 
بسكاكني ليثنب عليه، فرأى خويدم يوسف أنا أكفيكموه، وهيأت جواري : كيف هذا مع وجود ويل العهد يوسف ؟ قالت: قالوا

فطلب أستاذ . أن احضر موت أمري املؤمنني: احلركة، ورأى بيد علي وأمه سيفني، فبادر مذعوراً إىل سيده، وبعثت هي إىل يوسف
حها، الدار، ولبس درعاً، وشهر سيفه، وأخذ معه مجاعةً من احلواشي، والفراشني، فلما مر باجلواري ضرب جاريةً بالسيف جر

  .وأمه كرجية امسها طاووس. وارب اجلواري، وأخذ أخاه وأمه، فحبسهما، وأباد اجلواري تغريقاً وقتالً، ومتكن

  .من أحب نفسه عمل هلا: كان يقول الشعر، ونقش خامته: قال الدبيثي

خامت يزدن عليه أمساء االثين : أيش يف فمك ؟ قال: حكى ابن صفية أن املقتفي رأى ابنه يوسف يف احلر، فقال: قال ابن النجار
  .ويلك يريد يزدن أن يصريك رافضياً، سيد االثين عشر احلسني رضي اهللا عنه، ومات عطشان: قال. عشر، وذلك يسكن العطش

  : وللمستنجد

 عيرت بما هو عار ليتها  بالشّيب وهو وقار عيرتني

 فالليالي تزينها األقمار  إن تكن شابت الذّوائب منّي

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم منذ : مجاعة عن ابن اجلوزي، حدثين الوزير ابن هبرية، حدثين املستنجد قالنبأين 
فكان كما قال، فرأيته قبل موت أيب بأربعة أشهر، فدخل يب . يبقى أبوك يف اخلالفة مخساً وعشرين سنة: مخس عشرة سنة، فقال يل

  .اللهم اهدين فيمن هديت: قل: رأس جبل، وصلى يب ركعتني، وألبسين قميصاً، مث قال يلمن باب كبري، مث ارتفعنا إىل 

  .أقر املستنجد أرباب الواليات، وأزال املكوس والضرائب: مث قال ابن اجلوزي

 على ونقل صاحب الروضتني أنه كان موصوفاً بالعدل والرفق، وأطلق املكوس حبيث إنه مل يترك بالعراق مكساً، وكان شديداً
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فأنا أبذل عشرة آالف دينار : املفسدين، سجن عوانياً كان يسعى بالناس مدةً، فبذل رجل فيه عشرة آالف دينار، قال املستنجد
  .لتأتيين بآخر مثله أحبسه

ولة بن كان املستنجد أمسر، تام القامة، طويل اللحية، اشتد مرضه، وكان قد خافه أستاذ الدار عضد الد: قال ابن األثري يف كامله
رئيس الرؤساء وقامياز املقتفوي كبري األمراء، فواضعا الطبيب على أذيته، فوصف له احلمام، فامتنع لضعفه، مث أدخل احلمام، وأغلق 

إن اخلليفة كتب إىل وزيره مع ابن صفية الطبيب يأمره بالقبض : وقيل: قال. عليه، فتلف، هكذا مسعت غري واحد ممن يعلم احلال
ضد الدولة وصلبهما، فأرى ابن صفية اخلط لعضد الدولة، فاجتمع بقامياز ويزدن، فاتفقوا على قتله، فدخل إليه يزدن على قامياز وع

  .وآخر، فحماله إىل احلمام وهو يستغيث، وأغلقاه عليه

  .أول من بايع املستنجد عمه أبو طالب، مث أخوه أبو جعفر، مث ابن هبرية، وقاضي القضاة الدامغاين: قلت

  . قبض األمراء مذان على سليمان شاه، وملكوا أرسالن شاه، ومات مبصر الفائز باهللا، وبايعوا العاضد55سنة ويف 

 قتل مبصر الصاحل وزيرها، واستوىل شاور، وسافر للصيد املستنجد مرات، والتقى صاحب أذربيجان والكرج، فنصر 56ويف سنة 
كه ينكز على بسطام ودامغان، ومتكن، وهزم اجليوش، وهو من حتت أمر السلطان اهللا، ومتلك نيسابور املؤيد أيبه، واستناب مملو

  .رسالن

    

وفيها كسرت الفرنج نور الدين حتت حصن األكراد، وجنا هو باجلهد، ونزل على حبرية محص، وحلف ال يستظل بسقف حىت 
ف حبارم، مث جهز جيوشه مع أسد الدين منجد  فطحنهم، وأسر ملوكهم، وقتل منهم عشرة آال59يأخذ بالثأر، مث التقاهم يف سنة 

الشاور وانتصر، وقتل ضده ضرغاماً، مث استنجد بالفرنج، فأقبلوا، وضايقوا أسد الدين ببلبيس، وافتتح نور الدين حارم وبانياس، 
  .وضاع من يده خامت بفص ياقوت يسمى اجلبل، مث وجدوه

  .وم قلج رسالن، فنصر اهللا، وأخذ املسلمون منهم حصوناًوفيها أقبل صاحب قسطنطينية جبيشه حمارباً مللك الر

  . ولدت ببغداد بنت أيب العز األهوازي أربع بنات مجلة60ويف سنة 

  .قال ابن األثري. وفيها هاجت فتنة صماء بسبب العقائد بأصبهان، ودام القتال بني العلماء أياماً، وقتل خلق كثري

، وبالغوا، وسبوا الصحابة، وخرجت الكرج، وبدعوا يف اإلسالم، وغزا نور الدين  عملت الرافضة مأمت عاشوراء561ويف سنة 
  .مرات

 كان مسري شريكوه إىل مصر ثاين مرة يف ألفني، وحاصر مصر شهرين، واستنجد شاور بالفرنج، فدخلوا من دمياط، 62ويف سنة 
على الصعيد، وافتتح ولد أخيه صالح الدين وحارم شريكوه، وانتصر، وقتلت ألوف من الفرنج، وسار شريكوه، واستوىل 

اإلسكندرية، مث نازلته الفرنج، وحاصروه ا أشهراً حىت رد شريكوه، فهربت الفرنج عنها، واستقر مبصر للفرنج شحنة وقطيعة مئة 
  .ألف دينار يف العام، وقدم شريكوه، وأعطاه نور الدين محص

لفرنج بلبيس، ونازلوا القاهرة، فذل هلم شاور، وطلب الصلح على قطيعة  غزو شريكوه مصر ثالث مرة، وملكت ا564ويف سنة 
ألف ألف دينار يف العام، فأجابه الطاغية مري إىل ذلك، فعجل له مئة ألف دينار، واستنجد بنور الدين، وسود كتابه، وجعل يف طيه 

كان يف سبعني ألفاً من بني : ن حىت قيلذوائب النساء، وواصل كتبه حيثه، وكان يف حلب، فجهز عسكره، واستخدم أسد الدي
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فارس وراجل، فتقهقر الفرنج لقدومه وذلوا، ودخل القاهرة يف ربيع اآلخر، وجلس يف دست اململكة، وخلع عليه العاضد خلع 
هالً، واحلجة هذا عهد مل يعهد مثله لوزير، فتقلد أمانةً رآك أمري املؤمنني هلا أ: السلطنة، وكتب له التقليد وعالمة العاضد خبطه

عليك عند اهللا مبا أوضحه لك من مراشد سبله، فخذ كتاب أمري املؤمنني بقوة، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت بك بنوة النبوة، 
  .النحل" وال تنقُضوا اَأليمانَ بعد توِكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَِفيالً"واختذ للفوز سبيالً، 

اجليش، فطلبوا منه النفقة، فماطل، مث شد عليه أمراء، فقبضوا عليه، وذبح، ومحل رأسه إىل العاضد، ومات وقام شاور لضيافة 
  .شريكوه بعد الوالية بشهرين

  .أحرق شاور مصر، وخاف عليها من الفرنج، ودامت النار تعمل فيها أربعةً ومخسني يوماً: قال العماد

لدين، فغضب عرب مصر وسوداا، وتألبوا، وأقبلوا يف مخسني ألفاً، فكان املصاف وقلد العاضد منصب شريكوه البن أخيه صالح ا
  .بني القصرين يومني، وراح كثري منهم حتت السيف، وكانت الزلزلة العظمى بصقلية أهلكت أمماً

ماً، فعجزوا، ويف سنة مخس وستني جاءت زالزل عظام بالشام، ودكت القالع، وأفنت خلقاً، وحاصرت الفرنج دمياط مخسني يو
ورحلوا، وأخذ نور الدين سنجار، وتوجه إىل املوصل، ورتب أمورها، وبىن ا اجلامع األكرب، وسار فحاصر الكرك، ونصب عليها 

منجنيقني، وجد يف حصارها، فأقبلت جندة الفرنج، فقصدهم نور الدين، وحصدهم، ومتكن مبصر صالح الدين وذهب إليه أبوه، 
ما رأيت أكرم من العاضد، بعث إيل مدة مقام الفرنج على : قال صالح الدين. ركب العاضد بنفسه لتلقيهفكان يوماً مشهوداً، 

  .حصار دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغريها

  .إن املستنجد كان فيه عدل ورفق، بطل مكوساً كثرية: وقيل

الذكاء الغالب، والفضل الباهر، له نظم ونثر، ومعرفة كان موصوفاً بالفهم الثاقب، والرأي الصائب، و: قال ابن النجار
  .باألسطرالب، تويف يف ثامن ربيع اآلخر سنة ست وستني ومخس مئة، وقام بعده ابنه املستضيء

    

اإلمام إذا كان له عقل جيد ودين متني، صلح به أمر املمالك فإن ضعف عقله، وحسنت ديانته، محله الدين على مشاورة أهل : قلت
م، فتسددت أموره، ومشت األحوال، وإن قل دينه، ونبل رأيه، تعبت به البالد والعباد، وقد حيمله نبل رأيه على إصالح ملكه احلز

ورعيته للدنيا ال للتقوى، فإن نقص رأيه، وقد دينه وعقله، كثر الفساد، وضاعت الرعية، وتعبوا به، إال أن يكون فيه شجاعة وله 
جرب احلال، فإن كان جباناً، قليل الدين، عدمي الرأي، كثري العسف، فقد تعرض لبالء عاجل، ورمبا عزل سطوة وهيبة يف النفوس، فين

وسجن إن مل يقتل، وذهبت عنه الدنيا، وأحاطت به خطاياه، وندم واهللا حيث ال يغين الندم، وحنن آيسون اليوم من وجود إمام 
 كثرة حماسن وفيه مساوىء قليلة، فمن لنابه، اللهم فأصلح الراعي والرعية، راشد من سائر الوجوه، فإن يسر اهللا لألمة بإمام فيه

  .وارحم عبادك، ووفقهم، وأيد سلطام، وأعنه بتوفيقك

  أبو البركات

العالمة الفيلسوف، شيخ الطب، أوحد الزمان، أبو الربكات، هبة اهللا بن علي بن ملكا البلدي، اليهودي كان، مث أسلم يف أواخر 
  .م اخلليفة املستنجدعمره، خد
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تصانيفه يف غاية اجلودة، وله فطرة فائقة، أضر بأخرة، وكان ميلي على اجلمال بن فضالن، وابن الدهان، : قال املوفق بن أيب أصيبعة
  .واملهذب ابن النقاش، ووالد املوفق عبد اللطيف، كتابه املسمى باملعترب

يا أمري املؤمنني، إن كان القاضي مل يقم ألين غري ملته، : كل سوى القاضي، فقالسبب إسالمه أنه دخل إىل اخلليفة، فقام له ال: قيل
  .فأسلم. فأنا أسلم

  .خلف ثالث بنات، وعاش حنو الثمانني

  .وهو صاحب ترياق برشعثا، وله رسالة يف ماهية العقل

  .ومن تالمذته املهذب علي بن هبل

  .إىل الغايةوبرع يف علم الفلسفة . مات سنة نيف ومخسني ومخس مئة

  كمال

  .بنت احملدث أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن عمر بن السمرقندي، أم احلسن، صاحلة خرية، وهي زوجة احملدث عبد اخلالق اليوسفي

  .طراد، وابن البطر، والنعايل: مسعت من

  .إبراهيم بن برهان النساج، وهبة اهللا بن عمر بن كمال احلالج: وعنها

  .ومخس مئةتويف سنة مثان ومخسني 

  : أخوها

  أبو المظفر هبة اهللا

  .مسع النعايل، وجعفراً السراج

  .روى عنه موفق الدين املقدسي

  .مات سنة ثالث وستني ومخس مئة

  الخزرجي

  .اإلمام الفقيه، أبو عبد اهللا، حممد بن عبد احلق بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد احلق، اخلزرجي القرطيب املالكي

  . وغريه من حممد بن فرج الطالعي، وعين بالفقهمسع املوطأ

  .ومسع يف كهولته من أيب حممد بن عتاب وطائفة

  .روى عنه ابنه القاضي عبد احلق بن حممد، وأبو القاسم أمحد بن بقي وغريمها

  .وتويف قريباً من سنة ستني ومخس مئة

 املوطأ من ابن بقي، أن حممد بن عبد احلق حدثه مساعاً عن مسعت: أخربنا أبو حممد بن هارون يف كتابه من تونس سنة سبع مئة قال
  .الطالعي
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  الحرستاني

الشيخ أبو احلسن علي بن أمحد بن علي بن أمحد بن جعفر، القرشي احلرستاين الدمشقي البستاين، راوي جزء الرافقي، مسعه يف سنة 
ما أنسى ابن : ماعه ملا رآهم قد خرجوا يسمعون بالقرية، فقالمثانني وأربع مئة من أيب عبد اهللا بن أيب احلديد، وهو الذي عرفهم بس

  .أيب احلديد وقد طلع، ومسعنا عليه، وفرطت هلم من هذه اجلوزة، فدخل الطلبة، فنبشوا مساعه

  .ابن عساكر وابنه، وحممود بن شيت، وأبو القاسم بن صصرى، وابن غسان، ومكرم، وكرمية: روى عنه

  . ومخس مئة عن نيف وتسعني سنةتويف يف شوال سنة إحدى وستني

  الفلكي

املوىل الوزير الكبري الزاهد الصاحل، أبو املظفر، سعيد بن سهل بن حممد بن عبد اهللا، النيسابوري األصل، اخلوارزمي، املشهور 
  .بالفلكي

  .مسع من نصر اهللا بن أمحد اخلشنامي، وعلي بن أمحد بن األخرم املؤذن

  .واستوطن دمشق بالسميساطية

ابن عساكر وابنه اء الدين، وأبو املواهب بن صصرى، وأخوه احلسني، وحممد بن احلسني ااور، : دث عنه باجلزء املنسوب إليهح
  .وزين األمناء أبو الربكات، وحممد بن غسان، ومكرم بن أيب الصقر، وطائفة

  .وقد كان وزر خبوارزم لصاحبها

ود وبذل، مث إنه خاف من امللك، فحج، وتصدق بأموال ضخمة، وقدم دمشق، ونزل وكان ذا هيبة وشهامة وضة بأعباء األمر وج
  .باخلانقاه، وجدد ا الصفة الغربية والربكة والقناة من ماله، وباشر النظر يف وقفها

    

  .وكان ثقةً متواضعاً صاحلاً، حسن االعتقاد، أثىن عليه ابن عساكر وغريه

  .ن مبقابر الصوفيةمات يف شوال سنة ستني ومخس مئة، ودف

وفيها مات ببغداد شيخ الطب وصاحب التصانيف أمني الدولة هبة اهللا ابن صاعد ابن التلميذ النصراين الشقي، وكان قسيس 
  .النصارى عمر أربعاً وتسعني سنة

  العلوي

سين البصري، نقيب الطالبيني املوىل الشريف، أبو طالب، حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن أيب زيد، العلوي احل
  .ببلده

مسع من أيب علي علي بن أمحد التستري، فحدث عنه بسنن أيب داود مساعاً للجزء األول، وإجازةً لسائر الكتاب إن مل يكن مساعاً، 
  .ومسع أيضاً من جعفر بن حممد العباداين، وأيب عمر احلسن بن غسان النحوي، وحممد بن علي املؤدب ابن العالف

إنه : قدم بغداد مرات، واحندرت يف صحبته إىل البصرة، وكان ظريفاً مطبوعاً، كان أصحابنا البصريون يقولون:  السمعاينقال
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  .يكذب كثرياً فاحشاً يف أحاديث الناس

 ، وحدث ا بسنن أيب داود، حدثنا عنه أبو طالب عبد الرمحن بن حممد بن عبد السميع،555قدم بغداد سنة : وقال ابن نقطة

  .ومساعه من التستري يف سنة اثنتني وسبعني

أخربنا الشريف أبو طالب حممد بن أيب احلسني حممد بن حممد بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن : وقال عمر بن علي القرشي
 بن أيب طالب عبيد اهللا ابن عبد اهللا بن علي بن باغر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن علي

  .ولدت يف ربيع األول سنة إحدى وستني وأربع مئة: العلوي، ويعرف بابن أيب زيد، قال يل

  .وتويف يف ربيع األول سنة ستني ومخس مئة: قال

  .ولد سنة تسع وستني: وأما السمعاين، فقال

  .نة تسع وستنيس: مىت ولد ؟ فقال: سألت النقيب أبا جعفر حممد بن حممد عن والده: وقال ابن النجار

استقدمه الوزير ابن هبرية، ومسع منه السنن أليب داود، وقد حدث به عنه احلافظ أبو الفتوح نصر بن احلصري بالسماع : قلت
  .أخربت أن مساعه له ظهر بعد ذلك: املتصل، وقال

حيح عندي ما قيده أبو احملاسن القرشي هذا القول عندي فيه نظر، ألنا مل نسمع أحداً قاله غري ابن احلصري، والص: مث قال ابن نقطة
  .يعين اجلزء األول فقط، وآخره كراهية مس الذكر يف االسترباء

  .قد روى الكتاب املقداد بن أيب القاسم القيسي مساعاً من ابن احلصري متصالً، وأجاز يل روايته: قلت

  : فسهوأنبأنا أمحد بن سالمة، عن أمحد بن طارق، أن أبا طالب العلوي أنشدهم لن

 شكواكه عين الخطا  تشكون دهراً سطا ال

  إن جار يوماً وامتطى  على حدثانه واصبر

 بؤس أو عطا يوماه  دهر قلّب الدهر

وفيها مات أبو العباس بن احلطيئة، وأبو الندى حسان بن متيم الزيات، وخزيفة بن سعد بن اهلاطرا، والوزير سعيد بن سهل 
 وأبو الفضل عبد الواحد بن إبراهيم بن القزة، وعلي بن أمحد بن حممد األصبهاين اللباد، وعلي بن أمحد اخلوارزمي الفلكي بدمشق،

بن مقاتل السوسي، ومفيت اجلزيرة أبو القاسم عمر بن حممد بن البزري الشافعي عن تسع ومثانني سنة، والعدل حممد بن عبد اهللا بن 
مد بن أيب حازم بن أيب يعلى بن الفراء شيخ احلنابلة، والوزير عون الدين بن هبرية، العباس احلراين ببغداد، وأبو يعلى الصغري حم
  .وصاحب ملطية ياغي أرسالن بن دانشمد

  ابن هبيرة

الوزير الكامل، اإلمام العامل العادل، عون الدين، ميني اخلالفة، أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية بن سعيد بن احلسن بن جهم، 
  .دوري العراقي احلنبلي، صاحب التصانيفالشيباين ال

  .مولده بقرية بين أوقر من الدور أحد أعمال العراق يف سنة تسع وتسعني وأربع مئة
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ودخل بغداد يف صباه، وطلب العلم، وجالس الفقهاء، وتفقه بأيب احلسني بن القاضي أيب يعلى واألدباء، ومسع احلديث، وتال 
ومهر يف اللغة، وكان يعرف املذهب والعربية والعروض، سلفياً أثرياً، مث إنه أمضه الفقر، فتعرض بالسبع، وشارك يف علوم اإلسالم، 

، واستمر ووزر من 544للكتابة، وتقدم، وترقى، وصار مشارف اخلزانة، مث ويل ديوان الزمام للمقتفي ألمر اهللا، مث وزر له يف سنة 
  .بعده البنه املستنجد

اقالً وقوراً متواضعاً، جزل الرأي، باراً بالعلماء، مكباً مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه، كبري الشأن، وكان ديناً خرياً متعبداً ع
  .حسنة الزمان

  .مسع أبا عثمان بن ملة، وهبة اهللا بن احلصني، وخلقاً بعدمها

    

  .ومسع الكثري يف دولته، واستحضر املشايخ، وجبلهم، وبذل هلم

ملا رجعت من احللة، دخلت على : تهد يف اتباع الصواب، وحيذر من الظلم وال يلبس احلرير، قال يلكان جي: قال ابن اجلوزي
فخرج . واهللا ما ألبسها: ادخل هذا البيت، وغري ثيابك، فدخلت، فإذا خادم وفراش معهم خلع احلرير، فقلت: املقتفي، فقال يل

وكان املقتفي معجباً به، وملا استخلف املستنجد، دخل . إنه ما يلبسه: قد واهللا قلت: اخلادم، فأخرب اخلليفة، فسمعت صوته يقول
  .صدقت: يكفي يف إخالصي أين ما حابيتك يف زمن أبيك، فقال: ابن هبرية عليه، فقال

 مسعت املستنجد باهللا ينشد وزيره وقد قام بني يديه يف أثناء مفاوضة ترجع إىل تقرير قواعد الدين: وقال مرجان اخلادم: قال

  : والصالح، وأنشده لنفسه

 فذكرهما حتّى القيامة يذكر  نعمتان خصتاك وعمتا ضفت

  وجودك والمعروف في النّاس ينكر  والدنيا إليك فقيرةٌ وجودك

 لكفّا عنه يحيى وجعفر ويحيى  رام يا يحيى مكانك جعفر فلو

 إال كنت أنت المظفّر مظفّر  أر من ينوي لك السوء يا أبا ال ولم

وكان مبالغاً يف حتصيل التعظيم للدولة، قامعاً للمخالفني بأنواع احليل، حسم أمور السالطني السلجوقية، وقد كان : قال ابن اجلوزي
نزلت يوماً : آذاه شحنة يف صباه، فلما وزر، استحضره وأكرمه، وكان يتحدث بنعم اهللا، ويذكر يف منصبه شدة فقره القدمي، وقال

وكان يكثر جمالسة العلماء والفقراء، ويبذل هلم األموال، فكانت السنة تدور وعليه ديون، . ي رغيف أعرب بهإىل دجلة وليس مع
أفادنيه : وقد أفدته معىن حديث، فكان يقول. أفادنيه فالن: وكان إذا استفاد شيئاً من العلم، قال. ما وجبت علي زكاة قط: وقال

 يف داره كل مجعة، ويأذن للعامة يف احلضور، وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثرياً، ابن اجلوزي، فكنت أستحيىي، وجعل يل جملساً
وكان يقرأ عنده احلديث كل يوم بعد العصر، فحضر فقية مالكي، . أريد أن أزوجه بابنيت، فغضبت األم: فأعجبه، وقال لزوجته

فلما كان من الغد، قال ! ترى الكل خيالفونك ؟أما ! أمحار أنت : فذكرت مسألة، فخالف فيها اجلمع، وأصر، فقال الوزير
إنه جرى مين باألمس يف حق هذا الرجل ما ال يليق، فليقل يل كما قلت له، فما أنا إال كأحدكم، فضج الس بالبكاء، : للجماعة

إذ أىب القصاص : القصاص القصاص، فلم يزل حىت قال يوسف الدمشقي: أنا أوىل باالعتذار، وجعل يقول: واعتذر الفقيه، قال
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فأعطاه . علي دين مئة دينار: قال. ال بد: نعمك علي كثرية، فأي حكم بقي يل ؟ قال: فقال الفقيه. له حكمه: فالفداء، فقال الوزير
  .مئة إلبراء ذمته، ومئة إلبراء ذميت: مئيت دينار، وقال

  : وما أحلى شعر احليص بيص فيه حيث يقول

صهباء قرقفكما   حديث الجود ساكن عطفه يهز شرب الحي هز  

 وماس السمهري المثقّف غمام  إذا قيل عون الدين يحيى تألّق ال

كان عندنا بالقرية مسجد فيه خنلة : كان الوزير يتأسف على ما مضى، ويندم على ما دخل فيه، ولقد قال يل: قال ابن اجلوزي
أقعد أنا وأنت، وحاصلها يكفينا، مث انظر إىل ما : خي جمد الدينحتمل ألف رطل، فحدثت نفسي أن أقيم يف ذلك املسجد، وقلت أل

مث صار يسأل اهللا الشهادة، ويتعرض ألسباا، ويف ليلة ثالث عشر مجادى األوىل سنة ستني ومخس مئة استيقظ وقت . صرت
: نصف سنة مساً، فكان يقولإنه مسه، فمات، وسقي الطبيب بعده ب: السحر، فقاء، فحضر طيبه ابن رشادة، فسقاه شيئاً، فيقال

سقيت فسقيت، فمات، ورأيت أنا وقت الفجر كأين يف دار الوزير وهو جالس، فدخل رجل بيده حربة، فضربه ا، فخرج الدم 
ملن أعطيه ؟ أنتظر خادماً خيرج فأسلمه إليه، فانتبهت، فأخربت من كان معي، : كالفوارة، فالتفت فإذا خامت ذهب، فأخذته، وقلت

هذا حمال، أنا فارقته يف عافية أمس العصر، فنفذوا إيل، : مات الوزير، فقال رجل: تتممت احلديث حىت جاء رجل، فقالفما اس
ال بد أن تغسله، فغسلته، ورفعت يده ليدخل املاء يف مغابنه، فسقط اخلامت من يده حيث رأيت ذلك اخلامت، ورأيت : وقال يل ولده

سموم، ومحلت جنازته إىل جامع القصر، وخرج معه مجع مل نره ملخلوق قط، وكثر البكاء عليه آثاراً جبسده ووجهه تدل على أنه م
  .ملا كان يفعله من الرب والعدل، ورثته الشعراء

    

له كتاب اإلفصاح عن معاين الصحاح شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم يف عشر جملدات، وألف كتاب العبادات على : قلت
  .يف املقصور واملمدود، وأخرى يف علم اخلط، واختصر كتاب إصالح املنطق البن السكيتمذهب أمحد، وله أرجوزة 

  : قد نظمت بيتني، فعززمها: إن احليص بيص دخل على الوزير، فقال الوزير: وقيل

 شفاني منه الضم والقبل فما  زار الخيال نحيالً مثل مرسله

 فيه ويرتحلالرقاد فين على  ما زارني الطّيف إال كي يوافقني

  : فقال احليص بيص بديهاً

 حين أعيا اليقظة الحيل لوصله  وما درى أن نومي حيلةٌ نصبت

وقد اضطر ورثة الوزير ابن هبرية إىل بيع ثيام وأثاثهم، وبيعت كتب الوزير املوقوفة على : قال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي
ندي يف الرقائق خبط منسوب وكان مذهباً بدانقني وحبة، وقيمته عشرة دنانري، مدرسته، حىت لقد أبيع البستان أليب الليث السمرق

لثقل ما عليه من اخلراج يشري إىل الوقفية فأخذ وضرب : فقال مجال الدين بن احلصني! ما أرخص هذا البستان : فقال واحد
  .وحبس

 فقبض على ولدي عون الدين حممد وظفر، مث قتلهما، وزر بعده الوزير أبو جعفر أمحد بن البلدي، فشرع يف تتبع بين هبرية،: قلت
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  .وجرى بالء عظيم، نسأل اهللا السالمة مبنه

قرأت على : قرأت على أمحد بن إسحاق بن الوبري، أخربك احلسن بن إسحاق الكاتب، أخربنا أبو املظفر حيىي بن حممد الوزير قال
كات أمحد بن عبد الوهاب السييب، أخربنا عبد اهللا بن حممد الصريفيين املقتفي ألمر اهللا حممد بن أمحد العباسي، حدثكم أبو الرب

أخربنا أبو طاهر املخلص، : وأخربنا أمحد أخربنا املبارك بن أيب اجلود، أخربنا أمحد بن أيب غالب، أخربنا عبد العزيز بن علي، قاال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : نا أنس بن مالك قالحدثنا أبو حامد احلضرمي، حدثنا عيسى بن مساور، حدثنا يغنم بن سامل، حدث

  .طوىب ملن رآين وآمن يب، ومن رأى من رآين، ومن رأى من رأى من رآين: وسلم

  .هذا احلديث تساعي لنا، لكنه واه لضعف يغنم، فإنه جممع على تركه

  الرستمي

ن العباس بن علي بن حسن بن علي بن احلسن حممد بن الشيخ اإلمام املفيت القدوة املسند، شيخ أصبهان، أبو عبد اهللا، احلسن ب
  .احلسن بن علي بن رستم، الرستمي األصبهاين، الفقيه الشافعي، الزاهد

  .مولده يف صفر سنة مثان وستني وأربع مئة

الطيان، وأبا ومسع أبا عمرو عبد الوهاب بن مندة، وحممود بن جعفر الكوسج، واملطهر بن عبد الواحد البزاين، وإبراهيم بن حممد 
بكر حممد ابن أمحد السمسار، والفضل بن عبد الواحد، وعبد الكرمي بن عبد الواحد الصحاف، وأبا عيسى عبد الرمحن بن حممد بن 
زياد، وأبا منصور بن شكرويه، وسليمان بن إبراهيم احلافظ، وأمحد بن عبد الرمحن الذكواين، وسهل بن عبد اهللا الغازي، وأبا اخلري 

  . أمحد بن ررا، ورزق اهللا التميمي، والرئيس الثقفي، وطراداً الزينيب، وطائفةًحممد بن

السمعاين، وابن عساكر، وأبو موسى املديين، وشرف ابن أيب هاشم البغدادي، وأمحد بن سعيد اخلرقي، وأبو الوفاء : حدث عنه
  .حممود بن مندة، وعدد أمثاهلم

  . وكرمية وصفية بنتا عبد الوهاب بن احلبقبق، وعجيبة بنت الباقداريأبو املنجا ابن الليت،: وروى عنه باإلجازة

  .إمام فاضل، مفيت الشافعية، وهو على طريقة السلف، له زاوية جبامع أصبهان، مالزمها يف أكثر أوقاته: قال السمعاين

  .ما رأيت أحداً أكثر بكاًء من الرستمي: وقال عبد اهللا اجلبائي

وقفت على ابن ماشاذه وهو يتكلم على الناس، فلما كان : بن ساالر، مسعت أبا عبد اهللا الرستمي يقولمسعت حممد : وقال اجلبائي
يا حسن، وقفت على مبتدع، ونظرت إليه، ومسعت كالمه، ألحرمنك النظر يف : يف الليل، رأيت رب العزة يف املنام وهو يقول يل

  .فاستيقظت كما ترى. الدنيا

  .فتوحتني وهو ال ينظر ماكانت عيناه م: قال اجلبائي

كان فقيهاً زاهداً ورعاً بكاًء، عاش نيفاً وتسعني سنةً، ومات سنة : وممن روى عنه احلافظ عبد القادر الرهاوي، وقال فيه: قلت
يف وحضرته يوم موته وخرج الناس إىل قربه أفواجاً، وأملى شيخنا احلافظ أبو موسى عند قربه جملساً : كذا قال، مث قال. ستني

مناقبه، وكان عامة فقهاء أصبهان تالمذته حىت شيخنا أبو موسى عليه تفقه، وكان أهل أصبهان ال يثقون إال بفتواه، وسألين شيخنا 
  .أعرفه فقيهاً متنسكاً: أبو طاهر السلفي عن شيوخ أصبهان، فذكرته له، فقال
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  . والفتياإمام متدين ورع، يزجي أكثر أوقاته يف نشر العلم: وقال السمعاين

  .أقرأ الرستمي املذهب كذا كذا سنةً، وكان من الشداد يف السنة: وقال أبو موسى املديين

مسعت بعض أصحابنا األصبهانيني حيكي عنه أنه كان يف كل مجعة ينفرد يبكي فيه، فبكى حىت ذهبت عيناه، وكنا : قال عبد القادر
  . طائالً، وكذلك مرتله، وكانت الفرق جمتمعةً على حمبتهنسمع عليه وهو يف رثاثة من امللبس واملفرش ال يساوي

  .تويف مساء يوم األربعاء ثاين صفر سنة إحدى وستني ومخس مئة: قال أبو موسى

  ابن رفاعة

الشيخ الفقيه العامل الفرضي اإلمام، مسند وقته، أبو حممد، عبد اهللا بن رفاعة بن غدير بن علي بن أيب عمر بن أيب الذيال بن ثابت 
  .بن نعيم، السعدي املصري الشافعي

  .مولده يف ذي القعدة سنة سبع وستني وأربع مئة

والزم القاضي أبا احلسن اخللعي وأكثر عنه، وتفقه به، ومسع منه السرية اهلشامية، والفوائد العشرين، والسنن أليب داود، وغري ذلك، 
  .فكان خامتة من مسع منه

د املقرىء، وحممد بن حيىي بن أيب الرداد، وحيىي بن عقيل بن شريف بن رفاعة، والقاضي عبد التاج املسعودي، وأبو اجلو: حدث عنه
اهللا بن حممد بن جملي الشافعي، واحلسن بن عقيل، وأبو الربكات عبد القوي بن اجلباب، وهبة اهللا بن حيدرة، وحممد بن عماد، وأبو 

  .صادق ابن صباح، وآخرون

  .بوكان مقدماً يف الفرائض واحلسا

  .ويل قضاء اجليزة مدةً، مث استعفى، فأعفي، واشتغل بالعبادة

  .مات يف ذي القعدة سنة إحدى وستني ومخس مئة

كنت يتيماً، وكان اخللعي يؤويين، فمررت يوماً جبامع مصر، فجلست يف حلقة حديث، : حكى يل ابن رفاعة قال: قال محاد احلراين
 هو احلبال، فعدت إىل اخللعي، فأخربته، فعنفين، وطردين، وكان بينهما شيء أظنه من :من ذا الشيخ ؟ فقيل: ومسعت جزءاً، فسألت

  .جهة االعتقاد، فلم أعد إىل احلبال، ومل أظفر مبا مسعت منه

كان ابن رفاعة قد انقطع : مسعت أيب وكان قد صحب ابن رفاعة كثرياً ومسع منه يقول: قال احلافظ أبو الطاهر إمساعيل بن األمناطي
 مسجد بقرافة مصر، وكانت كتبه عنده يف علية حييي الليل كله فيها، وكانت له زوجة صاحلة، وكان مينعها من املبيت يف العلية، يف

فسألته ليلةً املبيت ا، فأجاا، فجلست، وقام يصلي ورده، فسمعت صوت إنسان يعذب، فغشي عليها، وبكت واضطربت، 
  .اين أيب قربهاوأصبحت مريضةً، وماتت بعد أيام، وأر

تطلبت مساع ابن رفاعة لفوائد اخللعي، وهو عشرون جزءاً يف يده، فإذا مساعه فيها سوى األول : قال عمر بن حممد العليمي
. والسادس مل أجد مساعه، والثاين عشر قد مسع منه قطعةً، واجلزء العشرين مل أقف على األصل به، بل رأيت بيد الشيخ به فرعاً

وجدت ذلك خبط الرشيد العطار :  من خط ابن سامة، عن نقل علي بن عبد الكايف، عن أيب احلسن احلصين، قالهذا نقلته: قلت
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وكان ابن رفاعة صادقاً يف . لقد طلب واجتهد، ولكن وجد غريه ما مل جيد: عن األصل، مث كتب ابن األمناطي حتت خط العليمي
مذ لزمت اخللعي ما انقطعت عنه إال : اس له، حدثين غري واحد عنه أنه قالذكر مساعه، فإنه خدم اخللعي، ولزمه، وكان ألزم الن

  .ومل أنقطع عن شيء قرىء عليه إىل أن مات: فذكر احلكاية، مث قال.. يوماً واحداً، حضرت جملس احلبال

حديث الزعفراين ثبت كتب رأيت على ظهر اجلزء الثاين من : أخرج إلينا شيخنا محاد احلراين خبطه وحدثين قال: قال ابن األمناطي
مسعها شيخنا عبد اهللا بن غدير السعدي، والنسخة للمسعودي، مسع مجيع كتاب السنن أليب داود على اخللعي، على حممد الروحاين 

بن ومسعوا عليه السرية ذيب ا: قال. بقراءة أيب علي احلسني بن حممد الصديف وخادم القاضي أيب حممد عبد اهللا بن رفاعة ابن غدير
هشام، ومجيع الفوائد عشرين جزءاً للخلعي، ومجيع أحاديث الزعفراين، وأحاديث يونس، ومعجم ابن األعرايب، وفوائد أخرى 

  .بقراءة املذكور وغريه، وذلك يف مدة سنة مثان وسنة تسع ومثانني وأربع مئة، وأكثر ذلك بالقرافة

ك بقرافة مصر، ومسع معهم عبد اهللا بن عبد املؤمن النحوي واخلط له، مث رأيت أصل الثبت يف ذلك، وأكثر ذل: قال ابن األمناطي
  .كتبه تذكرةً أليب احلسن الروحاين

    

أخربنا حممد بن احلسني القرشي، أخربنا حممد بن عماد، أخربنا ابن رفاعة، أخربنا أبو احلسن اخللعي، أخربنا عبد الرمحن بن عمر، 
عدان بن نصر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب أخربنا أبو سعيد بن األعرايب، حدثنا س

  .التسبيح يف الصالة للرجال، والتصفيق للنساء: صلى اهللا عليه وسلم قال

  خزيفة

  .ي، يعرف خبزيفةاإلمام املقرىء اود، أبو املعمر، عبد اهللا بن سعد بن احلسني ابن اهلاطر، البغدادي العطار الوزان األزج

  .تال بالروايات، وتفق على أيب اخلطاب

  .نصر بن البطر، والنعايل، وأيب الفضل بن خريون، واحلسني بن البسري: ومسع الكثري من

  .وكان صاحلاً صادقاً، صابراً على التحديث، حسن األخالق

وردي، وطاووس بن أمحد الدقاق، ولد سنة مثانني حدثنا عنه ابن األخضر، وأمحد بن البندنيجي، وعمر بن السهر: قال ابن النجار
  .وأربع مئة، ومات يف رجب سنة ستني ومخس مئة ببغداد

  الشيخ عبد القادر

الشيخ اإلمام العامل الزاهد العارف القدوة، شيخ اإلسالم، علم األولياء، حميي الدين، أبو حممد، عبد القادر بن أيب صاحل عبد اهللا ابن 
  .نبلي، شيخ بغدادجنكي دوست اجليلي احل

  .مولده جبيالن يف سنة إحدى وسبعني وأربع مئة

  .وقدم بغداد شاباً، فتفقه على أيب سعد املخرمي

أيب غالب الباقالين، وأمحد بن املظفر بن سوس، وأيب القاسم بن بيان، وجعفر بن أمحد السراج، وأيب سعد بن خشيش، : ومسع من
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  .وأيب طالب اليوسفي، وطائفة

السمعاين، وعمر بن علي القرشي، واحلافظ عبد الغين، والشيخ موفق الدين ابن قدامة، وعبد الرزاق وموسى ولداه، : حدث عنه
والشيخ علي بن إدريس، وأمحد بن مطيع الباجسرائي، وأبو هريرة، حممد ابن ليث الوسطاين، وأكمل بن مسعود اهلامشي، وأبو 

  .وروى عنه باإلجازة الرشيد أمحد بن مسلمةطالب عبد اللطيف بن حممد بن القبيطي، وخلق، 

أخربنا القاضي تاج الدين عبد اخلالق بن علوان ببعلبك، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة إحدى عشرة وست مئة، 
ذان، أخربنا أبو بكر حممد أخربنا شيخ اإلسالم عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي، أخربنا أمحد ابن املظفر التمار، أخربنا أبو علي بن شا

بن العباس بن جنيح، أخربنا يعقوب بن يوسف القزويين، حدثنا حممد بن سعيد، حدثنا عمرو بن أيب قيس، عن مساك، عن عبد 
إن بين إسرائيل استخلفوا خليفةً عليهم بعد موسى، فقام يصلي يف القمر : الرمحن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اهللا بن مسعود قال

يت املقدس، فذكر أموراً كان صنعها، فخرج، فتدىل بسبب، فأصبح السبب معلقاً يف املسجد، وقد ذهب، فانطلق حىت أتى فوق ب
كيف تأخذون هذا اللنب ؟ فأخربوه، فلنب معهم، وكان يأكل من عمل يده، : قوماً على شط البحر، فوجدهم يصنعون لبناً، فسأهلم

 ذلك العمال إىل قهرمام، أن فينا رجالً يفعل كذا وكذا، فأرسل إليه، فأىب أن يأتيه فإذا كان حني الصالة، تطهر فصلى، فرفع
فقام حىت كلمه، فأخربه : قال. أنظرين أكلمك: ثالث مرات مث إنه جاءه بنفسه يسري على دابته، فلما رآه فر، واتبعه فسبقه، فقال

فلحقه، فعبدا اهللا حىت ماتا برملة . إين ألظن أين الحق بك: ، قالخربه، فلما أخربه خربه، وأنه كان ملكاً، وأنه فر من رهبة اهللا
  .مصر

  .لو كنت مث الهتديت إىل قربيهما من صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت وصف: قال عبد اهللا

  .هذا حديث غريب عال

احل دين خري، كثري الذكر، دائم الفكر، كان عبد القادر من أهل جيالن إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره، فقيه ص: قال السمعاين
سريع الدمعة، تفقه على املخرمي، وصحب الشيخ محاداً الدباس، وكان يسكن بباب األزج يف مدرسة بنيت له، مضينا لزيارته، 

س، فخرج وقعد بني أصحابه، وختموا القرآن، فألقى درساً ما فهمت منه شيئاً، وأعجب من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا الدر
  .فلعلهم فهموا إللفهم بكالمه وعبارته

كان أبو سعد املخرمي قد بىن مدرسةً لطيفةً بباب األزج، ففوضت إىل عبد القادر، فتكلم على الناس بلسان : قال ابن اجلوزي
لرباط، الوعظ، وظهر له صيت بالزهد، وكان له مست وصمت، وضاقت املدرسة بالناس، فكان جيلس عند سور بغداد مستنداً إىل ا
  .ويتوب عنده يف الس خلق كثري، فعمرت املدرسة، ووسعت، وتعصب يف ذلك العوام، وأقام فيها يدرس ويعظ إىل أن تويف

    

أدركناه يف آخر عمره، : أنبأين أبو بكر بن طرخان، أخربنا الشيخ موفق الدين أبو حممد بن قدامة وسئل عن الشيخ عبد القادر فقال
وكان يعىن بنا، ورمبا أرسل إلينا ابنه حيىي، فيسرج لنا السراج، ورمبا يرسل إلينا طعاماً من مرتله، وكان يصلي فأسكننا يف مدرسته، 

الفريضة بنا إماماً، وكنت أقرأ عليه من حفظي من كتاب اخلرقي غدوةً، ويقرأ عليه احلافظ عبد الغين من كتاب اهلداية يف الكتاب، 
وقت سوانا، فأقمنا عنده شهراً وتسعة أيام، مث مات، وصلينا عليه ليالً يف مدرسته، ومل أمسع عن وما كان أحد يقرأ عليه يف ذلك ال

  .أحد حيكى عنه من الكرامات أكثر مما حيكى عنه، وال رأيت أحداً يعظمه الناس للدين أكثر منه، ومسعنا عليه أجزاء يسرية
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كنت قرأت : د املراتيب، مسعت الشيخ أبا بكر العماد رمحه اهللا يقولقرأت خبط احلافظ سيف الدين ابن اد، مسعت حممد بن حممو
حىت أمضي إىل جملس الشيخ عبد القادر، فقد ذكر أنه يتكلم على اخلواطر، فمضيت : يف أصول الدين، فأوقع عندي شكاً، فقلت

اقاً، فتكلم مث التفت إىل ناحييت، فأعاده، هذا قاله اتف: فقلت يف نفسي. اعتقادنا اعتقاد السلف الصاحل والصحابة: وهو يتكلم، فقال
وكان غائباً، فقمت مبادراً، . قم قد جاء أبوك: مث قال: يا أبا بكر، فأعاد القول: فقلت، الواعظ قد يلتفت، فالتفت إيل ثالثةً، وقال

  .وإذا أيب قد جاء

حضرت جملس :  مسعت أبا البقاء النحوي قالوحدثنا أبو القاسم بن حممد الفقيه، حدثين شيخنا مجال الدين حيىي ابن الصرييف،
جييء واحد قد قرأ أبواباً : ترى ألي شيء ما ينكر الشيخ هذا ؟ فقال: الشيخ عبد القادر، فقرؤوا بني يديه باألحلان، فقلت يف نفسي

قد قبل اهللا : فقالإياك نعين بالقول، فتبت يف نفسي من اعتراضي، : لعل أنه قصد غريي، فقال: فقلت يف نفسي. من الفقه ينكر
  .توبتك

: ومسعت اإلمام أبا العباس أمحد بن عبد احلليم، مسعت الشيخ عز الدين الفاروثي، مسعت شيخنا شهاب الدين السهروردي يقول

يا عمر، ما هو من : أستشري الشيخ عبد القادر، فأتيته، فقال قبل أن أنطق: عزمت على االشتغال بأصول الدين، فقلت يف نفسي
  .قرب، يا عمر، ما هو من عدة القربعدة ال

ال أظن، لكن كان جيلس يوم : هل رأيتم من الشيخ عبد القادر كرامةً؟ قال: قلت للشيخ املوفق: قال الفقيه حممد بن حممود املراتيب
  .ول ذلكيعين لرت: قال احلافظ السيف. اجلمعة، فكنا نتركه ومنضي لسماع احلديث عند ابن شافع فكل ما مسعناه مل ننتفع به

ما نقلت إلينا كرامات : مسعت الشيخ عبد العزيز بن عبد السالم الفقيه الشافعي يقول: قال شيخنا احلافظ أبو احلسني علي بن حممد
  .الزم املذهب ليس مبذهب: هذا مع اعتقاده، فكيف هذا ؟ فقال: أحد بالتواتر إال الشيخ عبد القادر، فقيل له

لو وحنو ذلك، ومذهب احلنابلة يف ذلك معلوم، ميشون خلف ما ثبت عن إمامهم رمحه اهللا إال من يشري إىل إثباته صفة الع: قلت
  .يشذ منهم، وتوسع يف العبارة

دخل الشيخ عبد القادر بغداد يف سنة مثان ومثانني وأربع مئة، فتفقه على ابن عقيل، وأيب اخلطاب، : قال ابن النجار يف تارخيه
الفراء، حىت أحكم األصول والفروع واخلالف، ومسع احلديث، وقرأ األدب على أيب زكريا التربيزي، واملخرمي، وأيب احلسني بن 

واشتغل بالوعظ إىل أن برز فيه، مث الزم اخللوة والرياضة وااهدة والسياحة واملقام يف اخلراب والصحراء، وصحب الدباس، مث إن 
جملس الوعظ يف سنة إحدى وعشرين، وأظهر اهللا احلكمة على لسانه، مث درس، اهللا أظهره للخلق، وأوقع له القبول العظيم، فعقد 

وكتب إيل عبد اهللا بن . وأفىت، وصار يقصد بالزيار والنذور، وصنف يف األصول والفروع، وله كالم على لسان أهل الطريقة عال
 أضاجرها، وأدخل يف درب، وأخرج من آخر طالبتين نفسي يوماً بشهوة، فكنت: قال يل الشيخ عبد القادر: أيب احلسن اجلبائي

. فخرجت الشهوة من قليب. ما لألقوياء والشهوات، وإمنا خلقت الشهوات للضعفاء: أطلب الصحراء، فرأيت رقعةً ملقاةً، فإذا فيها

  .وكنت أقتات خبروب الشوك وورق اخلس من جانب النهر: قال

    

بلغت يب الضائقة يف الغالء : صر بن محزة التيمي، مسعت الشيخ عبد القادر يقولقرأت خبط أيب بكر عبد اهللا بن ن: قال ابن النجار
إىل أن بقيت أياماً ال آكل طعاماً، بل أتبع املنبوذات، فخرجت يوماً إىل الشط، فوجدت قد سبقين الفقراء، فضعفت، وعجزت عن 
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خبز وشواء، وجلس يأكل، فكنت أكاد التماسك، فدخلت مسجداً، وقعدت، وكدت أصافح املوت، ودخل شاب أعجمي ومعه 
باسم اهللا، فأبيت، فأقسم علي، فأكلت مقصراً، وأخذ يسألين، ما شغلك، ومن : كلما رفع لقمةً أن أفتح فمي، فالتفت فرآين، فقال

يب عبد اهللا وأنا من جيالن، فهل تعرف يل شاباً جيالنياً امسه عبد القادر، يعرف بسبط أ: قال. متفقه من جيالن: أين أنت ؟ فقلت
واهللا يا أخي، لقد وصلت إىل بغداد ومعي بقية نفقة يل، : فاضطرب لذلك، وتغري وجهه، وقال. أنا هو: الصومعي الزاهد ؟ فقلت

فسألت عنك، فلم يرشدين أحد إىل أن نفدت نفقيت، وبقيت بعدها ثالثة أيام ال أجد مثن قويت إال من مالك، فلما كان هذا اليوم 
د جتاوزتين ثالثة أيام، وحلت يل امليتة، فأخذت من وديعتك مثن هذا اخلبز والشواء، فكل طيباً، فإمنا هو لك، وأنا ق: الرابع، قلت
أمك وجهت معي مثانية دنانري، واهللا ما خنتك فيها إىل اليوم، فسكنته، وطيبت نفسه، ودفعت : وما ذاك ؟ قال: فقلت. ضيفك اآلن

  .إليه شيئاً منها

كنت يف الصحراء أكرر يف الفقه وأنا يف : قال يل الشيخ عبد القادر: كتب إيل عبد اهللا بن أيب احلسن اجلبائي، قال: قال ابن النجار
اقترض : كيف أقترض وأنا فقري وال وفاء يل ؟ قال: اقترض ما تستعني به على طلب الفقه، فقلت: فاقة، فقال يل قائل مل أر شخصه

.  تعاملين بشرط إذا سهل اهللا أعطيتك، وإن مت جتعلين يف حل، تعطيين كل يوم رغيفاً ورشاداً:فأتيت بقاالً، فقلت. وعلينا الوفاء

امض إىل موضع كذا، فأي شيء رأيت على : فقيل يل: فأخذت منه مدةً، فضاق صدري، فأظن أنه قال. أنا حبكمك: فبكى، وقال
  .فأعطيتها البقليفلما جئت رأيت قطعة ذهب كبرية، . الدكة، فخذه، وادفعه إىل البقال

وحلقين اجلنون مرةً، ومحلت إىل املارستان، فطرقتين األحوال حىت حسبوا أين مت، وجاؤوا بالكفن، وجعلوين على املغتسل، مث 
! إىل أين متشي ؟: سري عين، وقمت، مث وقع يف نفسي أن أخرج من بغداد لكثرة الفنت، فخرجت إىل باب احللبة، فقال يل قائل

مث بعد ذلك . لك ذاك ومل أر شخصه : قال. أريد سالمة ديين: قلت. ارجع فإن للناس فيك منفعةً: خررت منها، وقالودفعين دفعةً 
يا عبد القادر، أيش طلبت البارحة ؟ : طرقتين األحوال، فكنت أمتىن من يكشفها يل، فاجتزت بالظفرية، ففتح رجل داره، وقال

وكان : دفعةً عظيمة، فلما مشيت ذكرت، فرجعت أطلب الباب، فلم أجده، قالفنسيت، فسكت، فاغتاظ، ودفع الباب يف وجهي 
أيش جاء بك : محاداً الدباس، مث عرفته بعد، وكشف يل مجيع ما كان يشكل علي، وكنت إذا غبت عنه لطلب العلم وجئت، يقول

:  شدة الربد، فدفعين ألقاين يف املاء، فقلتإلينا، أنت فقيه، مر إىل الفقهاء، وأنا أسكت، فلما كان يوم مجعة خرجت مع اجلماعة يف

غسل اجلمعة، باسم اهللا، وكان علي جبة صوف، ويف كمي أجزاء، فرفعت كمي لئال لك األجزاء، وخلوين، ومشوا، فعصرت 
لفالوذج، وأكلنا جاءنا اليوم اخلبز الكثري وا: اجلبة، وتبعتهم، وتأذيت بالربد كثرياً، وكان الشيخ يؤذيين ويضربين، وإذا جئت يقول

يا كالب : أنت فقيه، أيش تعمل معنا ؟ فلما رآهم يؤذونين، غار يل؛ وقال: وما خبأنا لك وحشةً عليك، فطمع يفّ أصحابه، وقالوا
يوسف : مل تؤذونه ؟ واهللا ما فيكم مثله، وإمنا أوذيه ألمتحنه، فأراه جبالً، ال يتحرك، مث بعد مدة، قدم رجل من مهذان يقال له

هو يف السرداب، فرتلت إليه، فلما رآين قام، : إنه القطب، ونزل يف رباط، فمشيت إليه، فلم أره، وقيل يل: ذاين، وكان يقالاهلم
يا سيدي، أنا رجل أعجمي : تكلم على الناس، فقلت: وأجلسين، ففرشين، وذكر يل مجيع أحوايل، وحل يل املشكل علي، مث قال يل

أنت حفظت الفقه وأصوله، واخلالف والنحو واللغة وتفسري القرآن ال يصلح لك : ؟ فقال يل!د قح أخرس، أتكلم على فصحاء بغدا
  .اصعد على الكرسي، وتكلم، فإين أرى فيك عذقاً سيصري خنلةً! أن تتكلم ؟
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على قليب إن مل كنت أومر وأى يف النوم واليقظة، وكان يغلب علي الكالم، ويزدحم : وقال يل الشيخ عبد القادر: قال اجلبائي
أتكلم به حىت أكاد أختنق، وال أقدر أسكت، وكان جيلس عندي رجالن وثالثة، مث تسامع الناس يب، وازدحم علي اخللق، حىت 

فتشت األعمال كلها، فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام، أود لو أن الدنيا : وقال. صار حيضر جملسي حنو من سبعني ألفاً
ضعه حتت : ع، كفي مثقوبة ال تضبط شيئاً، لو جاءين ألف دينار مل أبيتها، وكان إذا جاءه أحد بذهب، يقولبيدي فأطعمها اجليا
أراد اهللا مين منفعة : مث قال. أمتىن أن أكون يف الصحارى والرباري كما كنت يف األول ال أرى اخللق وال يروين: السجادة، وقال يل

ة، وتاب على يدي أكثر من مئة ألف، وهذا خري كثري، وترد علي األثقال اليت لو اخللق، فقد أسلم على يدي أكثر من مخس مئ
إن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً، مث أرفع رأسي وقد : وضعت على اجلبال تفسخت، فأضع جنيب على األرض، وأقول

  .، فإذا مات مل يؤثر عندي موته شيئاًهذا ميت، فأخرجه من قليب: إذا ولد يل ولد أخذته على يدي، وأقول: وقال. انفرجت عين

  .ولد أليب تسعة وأربعون ولداً، سبعة وعشرون ذكراً، والباقي إناث: قال عبد الرزاق ابن الشيخ

اشتهيت لو انقطعت، وأشتغل بالعبادة، ومضيت، فصليت : كنت أمسع يف احللية على ابن ناصر، فرق قليب، وقلت: وقال اجلبائي
إذا أردت االنقطاع، فال تنقطع حىت تتفقه وجتالس الشيوخ وتتأدب، وإال : ، فلما جلسنا، نظر إيل، وقالخلف الشيخ عبد القادر

  .فتنقطع وأنت فريخ ما ريشت

أيش يعمل عندي : حتدثنا أن الذباب ما يقع على الشيخ عبد القادر، فأتيته، فالتفت إيل، وقال: وعن أيب الثناء النهرملكي قال
  .يا، وال عسل اآلخرةالذباب، ال دبس الدن

أريد أن أحصي كم يقص الشيخ عبد القادر شعر : قلت يف نفسي: مسعت حيىي بن جناح األديب يقول: قال أبو البقاء العكربي
أنا حل : تائب، فحضرت الس ومعي خيط، فلما قص شعراً، عقدت عقدة حتت ثيايب من اخليط وأنا يف آخر الناس، وإذا به يقول

كنت أتفقه يف صباي، فخطر يل أن أقرأ شيئاً : مسعت شيخ الصوفية عمر بن حممد السهروردي يقول: ال ابن النجارق! وأنت تعقد ؟
من علم الكالم، وعزمت على ذلك من غري أن أتكلم به، فصليت مع عمي أيب النجيب، فحضر عنده الشيخ عبد القادر مسلماً، 

تب مما عزمت عليه من االشتغال به، :  وقمت فقبلت يده، فأخذ يدي، فقالفسأله عمي الدعاء يل، وذكر له أين مشتغل بالفقه،
فإنك تفلح، مث سكت، ومل يتغري عزمي عن االشتغال بالكالم حىت شوشت علي مجيع أحوايل، وتكدر وقيت، فعلمت أن ذلك 

  .مبخالفة الشيخ

ر يف وسط الشتاء وقوة برده وعليه قميص واحد، كنت أدخل على الشيخ عبد القاد: مسعت أبا حممد بن األخضر يقول: ابن النجار
  .والعرق خيرج من جسده كما يكون يف شدة احلر: قال. وعلى رأسه طاقية، وحوله من يروحه باملروحة

كنت : مسعت عبد العزيز بن عبد امللك الشيباين، مسعت احلافظ عبد الغين، مسعت أبا حممد بن اخلشاب النحوي يقول: ابن النجار
أقرأ النحو، وأمسع الناس يصفون حسن كالم الشيخ عبد القادر، فكنت أريد أن أمسعه وال يتسع وقيت، فاتفق أين حضرت وأنا شاب 

ويلك تفضل : فالتفت إىل ناحييت، وقال. ضاع اليوم مين: يوماً جملسه، فلما تكلم مل أستحسن كالمه، ومل أفهمه، وقلت يف نفسي
  .اصحبنا نصريك سيبويه! النحو على جمالس الذكر، وختتار ذلك ؟

سألت جدي أن أزور الشيخ عبد القادر، فأعطاين مبلغاً من الذهب ألعطيه، فلما نزل عن املنرب سلمت : قال أمحد بن ظفر بن هبرية
  .هات ما معك وال عليك من الناس، وسلم على الوزير: عليه، وحترجت من دفع الذهب إليه يف ذلك اجلمع، فقال
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كان سكوت الشيخ عبد القادر أكثر من كالمه، وكان يتكلم على اخلواطر، وظهر له صيت عظيم : انقال صاحب مرآة الزم
وقبول تام، وما كان خيرج من مدرسته إال يوم اجلمعة أو إىل الرباط، وتاب على يده معظم أهل بغداد، وأسلم خلق، وكان يصدع 

  .باحلق على املنرب، وكان له كرامات ظاهرة

 املشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر، لكن كثرياً منها ال يصح، ويف بعض ذلك أشياء ليس يف كبار: قلت
  .مستحيلة

  .اخللق حجابك عن نفسك، ونفسك حجابك عن ربك: كان الشيخ عبد القادر يقول: قال اجلبائي

    

 سنة إحدى وستني ومخس مئة، وشيعه خلق ال حيصون، عاش الشيخ عبد القادر تسعني سنة، وانتقل إىل اهللا يف عاشر ربيع اآلخر
  .ودفن مبدرسته رمحه اهللا تعاىل

وفيها مات أبو احملاسن إمساعيل بن علي بن زيد بن شهريار األصبهاين، مسع من رزق اهللا التميمي، واحملدث العالمة أبو حممد عبد اهللا 
 أبو طالب عبد الرمحن بن احلسن ابن العجمي واقف املدرسة حبلب، بن حممد األشريي املغريب ودفن بظاهر بعلبك، واإلمام الرئيس

وعلي ابن أمحد احلرستاين راوي جزء الرافقي، وأبو رشيد حممد بن علي بن حممد بن عمر األصبهاين الباغبان، وأبو عبد اهللا 
سن بن علي بن الرشيد ابن الزبري الرستمي، وأبو طاهر إبراهيم بن احلسن ابن احلصين الشافعي بدمشق، والقاضي مهذب الدين احل

األسواين الشاعر أخو الرشيد أمحد، وأبو حممد عبد اهللا بن احلسني بن رواحة األنصاري احلموي املقرىء الشاعر، واملسند ابن 
بن علي رفاعة، والفقيه املقرىء عبد الصمد ابن احلسني بن أمحد بن متيم التميمي الدمشقي، وشيخ القراء أبو محيد عبد العزيز 

  .السماين اإلشبيلي والشيخ علي بن أمحد احلرستاين راوي جزء الرافقي

  .ويف اجلملة الشيخ عبد القادر كبري الشأن، وعليه مآخذ يف بعض أقواله ودعاويه، واهللا املوعد، وبعض ذلك مكذوب عليه

  عبد الجليل بن أبي سعد

  .لصاحل املعمر، مسند هراة، أبو حممد اهلروي الفاميمنصور بن إمساعيل بن أيب سعد بن أيب بشر، العدل اجلليل ا

آخر من مسع يف الدنيا من بيىب بنت عبد الصمد اهلرمثية، وعبد الرمحن بن حممد كالر البوشنجي، ومسع أيضاً من شيخ اإلسالم عبد 
  .اهللا ابن حممد األنصاري

زدي، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، وهو أكرب شيخ لقيه يف السمعاين وولده أبو املظفر، وعبد الباقي بن عبد الواسع األ: حدث عنه
  .سعة راحلته

  .هو شيخ من أهل اخلري والصدق، ولد يف شهر شعبان سنة سبعني وأربع مئة: قال السمعاين

  .وتويف يف سنة اثنتني وستني ومخس مئة: قلت

  .وهو آخر من روى حديث أيب القاسم البغوي عالياً

  عبد الهادي
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 بن عبد اهللا بن عمر بن مأمون، اإلمام القدوة الزاهد العابد، أبو عروبة السجستاين الذي ارحتل إليه احلافظ عبد القادر ابن أيب سعيد
  .مسع من جده يف سنة مخس ومثانني وأربع مئة، وملا حج قرأ عليه ابن ناصر مسلسالت ابن حبان: الرهاوي، وبالغ يف تعظيمه، وقال

تويف سنة اثنتني وستني . ة، وما عرفت له زلةً، وكان منتشر الذكر، وله رباط كان يعظ فيه ومريدونعاش تسعاً ومثانني سن: وقال
  .ومخس مئة رمحه اهللا

  البسطامي

الشيخ اإلمام العالمة احملدث، أبو شجاع، عمر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن نصر بالتحريك البسطامي، مث البلخي، 
  .إمام مسجد راغوم

  .ولدت سنة مخس وسبعني وأربع مئة: قال

  .مسع أباه، وأبا القاسم أمحد بن حممد اخلليلي، وإبراهيم بن حممد األصبهاين، وأبا جعفر حممد بن احلسني السمنجاين، وتفقه عليه

  .وكان طالبةً للعلم، صاحب فنون

ب شاعر حاسب، ومع فضائله كان حسن هو جمموع حسن، ومجلة مليحة، مفت مناظر حمدث مفسر واعظ أدي: قال السمعاين
السرية، مليح األخالق، مأمون الصحبة، نظيف الظاهر والباطن، لطيف العشرة، فصيح العبارة، مليح اإلشارة، يف وعظه كثري النكت 

رقند، والفوائد، وكان على كرب السن حريصاً على طلب احلديث والعلم، مقتبساً من كل أحد، كتبت عنه مبرو وهراة وخبارى ومس
  : وكتب عين الكثري، وحصل نسخةً مبا ذيلته على تاريخ اخلطيب، وكتب إيل من بلخ

  قد صرن في صحف األيام عنوانا  يا آل سمعان ما أسنى فضائلكم

 وهت بمرور الدهر أركانا فما  ألفتها النّازلون بها معاهداً

 وزادها بعلو الشّأن بنيانا  أتاها أبو سعٍد فشيدها حتّى

 به مثل الّذي كانا مخلّفين  مالذ بني اآلمال فانقرضوا كانوا

 مفاخرهم للنّاس برهانا على  مكان أبي سعٍد لما وجدوا لوال

 عاله لرد العين نقصانا أبقت  ربي من عين الكمال فما وقاه

شمائل، وقد صنف كتاباً حسناً يف مسع أبو شجاع من اخلليلي مسند اهليثم الشاشي، وغريب احلديث البن قتيبة، وكتاب ال: قلت
  .أدب املريض والعائد

    

ال يعرف أمجع للفضائل منه مع الورع التام، ومسع أيضاً من أيب حامد أمحد بن حممد الشجاعي، وأيب : وقال السمعاين يف مكان آخر
  .نصر حممد بن حممد املاهاين، وعبد الرمحن بن عبد الرحيم القاضي

وابنه أبو املظفر، وأبو الفرج ابن اجلوزي، واالفتخار عبد املطلب اهلامشي، والتاج الكندي، وأبو أمحد ابن السمعاين : روى عنه: قلت
  .سكينة، وأبو الفتح املندائي، وأبو روح عبد املعز اهلروي، ومجاعة



الذهيب-سري أعالم النبالء  3920  

  .تويف ببلخ يف سنة اثنتني وستني ومخس مئة، وكان حمدث تلك الديار ومسندها

  .ما رأيت يف مشايخ أصحابنا مثل أيب شجاع عقالً وعلماً ولطفاً وجداً: ي الفقيهقال علي بن حممويه اليزد

  .تويف يف ربيع اآلخر: وقال ابن النجار

  الكيزاني

اإلمام املقرىء الزاهد األثري، أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم بن ثابت، املصري الكيزاين الواعظ، له تالمذة وأصحاب، وله شعر 
  . يف السنةكثري مدون، وكالم

أفعال العباد قدمية، وبينه وبني أهل بلده نزاع، وكان قد دفن عند ضريح الشافعي، : كان يقول: قال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي
  .ودفن يف موضع آخر. هذا حشوي ال يكون عند اإلمام: فتعصب عليه اخلبوشاين، ونبشه، وقال

  : ومن شعره

  على الصب المشوق التّائهاعطف   من يتيه على الزمان بحسنه يا

 ألنّك منه في سودائه أسفاً  يخاف على احتراق فؤاده أضحى

  .تويف يف احملرم سنة اثنتني وستني ومخس مئة

  القنطري

  .العالمة احلافظ، أبو القاسم، حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن مسعود ابن مفرج، األندلسي الشليب، املعروف بالقنطري

الب، وأبا احلسني بن صاعد، وبإشبيلية أبا احلكم بن برجان، والقاضي ابن العريب، وبقرطبة يونس بن مغيث، وابن مسع أبا بكر بن غ
  .أيب اخلصال، وعدة

كان من أهل املعرفة الكاملة بصناعة احلديث، بعيد الصيت يف احلفظ واإلتقان، مجاعةً للكتب، وقد شوور يف : ذكره األبار، فقال
 على ابن بشكوال يف تارخيه، روى عنه يعيش بن القدمي وغريه، تويف مبراكش يف ذي احلجة سنة إحدى وستني األحكام، وله زيادة

  .ومخس مئة

  السمعاني

اإلمام احلافظ الكبري األوحد الثقة، حمدث خراسان، أبو سعد عبد الكرمي بن اإلمام احلافظ الناقد أيب بكر حممد بن العالمة مفيت 
  .ور بن حممد بن عبد اجلبار، التميمي السمعاين اخلراساين املروزي، صاحب املصنفات الكثريةخراسان أيب املظفر منص

  .ولد مبرو يف شعبان سنة ست ومخس مئة

وحضره أبوه يف الرابعة على مسند زمانه عبد الغفار بن حممد الشريوي، وعبيد بن حممد القشريي، وسهل بن إبراهيم السبعي، 
  .وطائفة

  .ه من أيب منصور حممد بن علي بن الكراعي، واحملدث حممد بن عبد الواحد الدقاقومسع باعتناء أبي
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  .وتويف الوالد وأبو سعد صغري، فكفله عمه وأهله، وحبب إليه احلديث، والزم الطلب من احلداثة

ي، وهبة اهللا بن سهل ورحل إىل نيسابور على رأس الثالثني ومخس مئة، فأكثر عن أيب عبد اهللا الفراوي، وأيب املظفر بن القشري
  .السيدي، وإمساعيل بن أيب بكر القارىء، وفاطمة بنت زعبل، وزاهر بن طاهر، وأخيه وجيه، وطبقتهم

وتوجه إىل أصبهان، فسمع احلسني بن عبد امللك اخلالل، وسعيد ابن أيب الرجاء، وأم اتىب فاطمة، واملوجودين، وأكثر عن احلافظ 
  .إمساعيل بن حممد التيمي

بادر إىل بغداد، فأكثر عن القاضي أيب بكر األنصاري، وإمساعيل ابن السمرقندي، وأيب منصور الشيباين، وعبد الوهاب األمناطي، و
  .وأيب سعد الزوزين، وخلق كثري

  .وجودينمث حج، وقدم دمشق، فسمع ا من أيب الفتح نصر اهللا بن حممد املصيصي، والقاضي أيب املعايل حممد بن حيىي القرشي، وامل

  .وال يوصف كثرة البالد واملشايخ الذين أخذ عنهم

  .وقد ألف كتاب التحبري يف معجمه الكبري، يكون ثالث جملدات

  .فسمع بآمل طربستان من أيب نصر الفضل بن أمحد بن الفضل بن أمحد البصري وطبقته

  .وبأبيورد من عبد امللك بن علي الزهري

  .مد بن احلسني القاضي حدثه عن جدهوبإسفرايني من طلحة بن احلسني بن حم

  .وباألنبار من حيىي بن علي بن حممد بن األخضر حدثه عن اخلطيب احلافظ

  .وببخارى من عثمان بن علي البيكندي وعدة

  .وبربوجرد من القاضي أيب املظفر شبيب بن احلسني، وأيب متام إبراهيم بن أمحد حدثاه عن يوسف بن حممد اهلمذاين

  .سن بن النعمان املعلم حدثه عن طاهر الشحاميوببسطام من احمل

    

  .وبالبصرة من طلحة بن علي الشاهد روى له عن جعفر العباداين

  .وببغشور من صاحل بن أمحد بن مدوسة املقرىء وغريه من جامع الترمذي

  .وببلخ من القاضي عمر بن علي احملمودي صاحب الوخشي

  .وبترمذ من أسعد بن علي

  .عامر سعد بن علي العصاري ومجاعة عن عبد اهللا بن عبد الواسع اجلرجاينوجبرجان من أيب 

  .وحبلب من الرئيس أيب احلسن علي بن عبد اهللا األنطاكي

  .وحبماة من كامل بن علي بن سامل السنبسي عن أبيه

  .وحبمص من قاضيها أيب البيان حممد بن عبد الرزاق التنوخي

  . عمر بن حممد البسطاميوخبرتنك عند قرب البخاري من أيب شجاع

  .وخبسروجرد من عبد احلميد بن حممد بن أمحد اخلواري صاحب البيهقي

  .وخبوار الري من حممد بن عبد الواحد بن حممد املغازيل، عن أيب منصور بن شكرويه
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  .وبالرحبة من احلافظ أيب سعد أمحد بن حممد بن البغدادي

  .نفي حدثه عن حممد بن إمساعيل بن كثري إمالًء، حدثنا ابن الصلت اربوبالري من القاضي أيب حممد احلسن بن حممد احل

  .وبساوة من أيب حامت حممد بن عبد الرمحن الرازي

أخربنا عبد اهللا بن العباسي العبدوسي، حدثنا أمحد بن أيب إسحاق : وبسرخس من أيب نصر حممد بن حممود الشجاعي وآخر قاال
  .باس الدغويلاحلجاجي، حدثنا احلافظ أبو الع

  .وبسمرقند من اخلطيب أيب املعايل حممد بن نصر بن منصور املديين حدثه عن السيد أيب املعايل حممد بن حممد بن زيد احلافظ

  .وبسمنان من أمحد بن حممد بن العامل املضري عن أيب احلسن بن األخرم

  .نصر الزينيبوبسنجار من القاضي أيب منصور املظفر بن القاسم الشهرزوري، مسع أبا 

ومذان وهراة واحلرمني والكوفة وطوس والكرخ ونسا وواسط واملوصل واوند والطالقان وبوشنج واملدائن، وبقاع يطول ذكرها 
  .حبيث إنه زار القدس واخلليل ومها بأيدي الفرنج، حتيل، وخاطر يف ذلك، وما يأ ذلك للسلفي وال البن عساكر

مسع : إىل أن قال... أبو سعد السمعاين الفقيه الشافعي احلافظ الواعظ اخلطيب: اريخ دمشق، فقالذكره أبو القاسم احلافظ يف ت
ببالد كثرية، اجتمعت به بنيسابور وبغداد ودمشق، وعاد إىل خراسان، ودخل هراة وبلخ وما وراء النهر، وهو اآلن شيخ خراسان 

د كثرية، وحصل النسخ الكثرية، وكتب عين، وكتبت عنه، وكان غري مدافع، عن صدق ومعرفة وكثرة رواية وتصانيف، مسع ببال
يا : فذكر من جزء ابن عيينة حديث.. حدثنا أبو سعد بدمشق، أخربنا عبد الغفار الشريوي: مث قال. متصوناً عفيفاً حسن األخالق

  .مث ذكر وفاته. رسول اهللا، مىت الساعة ؟ ورواه معه ابنه أبو حممد القاسم

ولداه أبو املظفر عبد الرحيم وحممد، وأبو روح عبد املعز بن حممد اهلروي، وأبو الضوء شهاب الشذياين، : يب سعدحدث أيضاً عن أ
واالفتخار أبو هاشم عبد املطلب احلليب احلنفي، وعبد الوهاب بن سكينة، وأبو الفتح حممد بن حممد الصائغ، وعبد العزيز بن منينا، 

  .وآخرون

    

الذيل على تاريخ اخلطيب أربع مئة طاقة، تاريخ مرو مخس مئة طاقة، معجم البلدان :  أمساء تصانيفه من خطهنقلت: قال ابن النجار
مخسون طاقة، معجم شيوخه مثانون طاقة، أدب الطلب مئة ومخسون طاقة، اإلسفار عن األسفار مخس وعشرون طاقة، اإلمالء 

اقة، اهلدية مخس وعشرون طاقة، عز العزلة سبعون طاقة، األدب واالستمالء مخس عشرة طاقة، حتفة املسافر مئة ومخسون ط
واستعمال احلسب مخس طاقات، املناسك ستون طاقة، الدعوات أربعون طاقة، الدعوات النبوية مخس عشرة طاقة، دخول احلمام 

مخس طاقات، الرسائل مخس عشرة طاقة، صالة التسبيح عشر طاقات، حتفة العيد ثالثون طاقة التحايا ست طاقات، فضل الديك 
والوسائل مخس عشرة طاقة، صوم األيام البيض مخس عشرة طاقة، سلوة األحباب مخس طاقات، فرط الغرام إىل ساكين الشام مخس 

عشرة طاقة، مقام العلماء بني يدي األمراء إحدى عشرة طاقة املساواة واملصافحة ثالث عشرة طاقة، ذكرى حبيب رحل وبشرى 
اقة، التحبري يف املعجم الكبري ثالث مئة طاقة، األمايل له مئتا طاقة، مخس مئة جملس، فوائد املوائد مئة طاقة، مشيب نزل عشرون ط

فضل اهلر ثالث طاقات، ركوب البحر سبع طاقات، اهلريسة ثالث طاقات، وفيات املتأخرين مخس عشرة طاقة، كتاب األنساب 
ر خبور البخاري عشرون طاقة، تقدمي اجلفان إىل الضيفان سبعون طاقة، صالة ثالث مئة ومخسون طاقة، األمايل ستون طاقة، خبا
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الضحى عشر طاقات، الصدق يف الصداقة، الربح يف التجارة، رفع االرتياب عن كتابة الكتاب أربع طاقات، الرتوع إىل األوطان 
بع طاقات، من كنيته أبو سعد ثالثون طاقة، فضل مخس وثالثون طاقة، ختفيف الصالة يف طاقتني، لفتة املشتاق إىل ساكين العراق أر

  .الشام يف طاقتني، فضل يس يف طاقتني

  .وانتخب على غري واحد من مشاخيه، وخرج لولده أيب املظفر معجماً يف جملد كبري: قلت

انوا يلقبونه بلقب وكان ظريف الشمائل، حلو املذاكرة، سريع الفهم، قوي الكتابة سريعها، درس وأفىت ووعظ، وساد أهل بيته، وك
  .والده تاج اإلسالم، وكان أبوه يلقب أيضاً معني الدين

وهذا شيء مل يبلغه أحد، وكان مليح التصانيف، : قال. مسعت من يذكر أن عدد شيوخ أيب سعد سبعة آالف شيخ: قال ابن النجار
  .قاً ديناً، مسع منه مشاخيه وأقرانهكثري النشوار واألناشيد، لطيف املزاج، ظريفاً، حافظاً، واسع الرحلة، ثقةً صدو

: قال. حكى أبو سعد يف الذيل أن شيخه قاضي املرستان رأى معه جزءاً قد مسعه من شيخ الكوفة عمر بن إبراهيم الزيدي: قلت

  .فأخذه، ونسخه، ومسعه مين

  .رأيت ذلك اجلزء خبط القاضي أيب بكر: قلت

  .والطاقة خيال إيل أا الطلحية

فضل أمحد بن هبة اهللا بن تاج األمناء قراءةً عليه، أخربنا عبد املعز بن حممد يف كتابه، أخربنا عبد الكرمي بن حممد أخربنا أبو ال
احلافظ، أخربنا عبد الغفار بن حممد حضوراً، أخربنا أبو بكر احلريي، أخربنا حممد بن يعقوب األصم، حدثنا زكريا بن حيىي، حدثنا 

وما أعددت هلا ؟ فلم يذكر كبرياً إال أن حيب اهللا : يا رسول اهللا، مىت الساعة ؟ قال: قال رجل: السفيان، عن الزهري، عن أنس ق
  .فأنت مع من أحببت متفق عليه: ورسوله، قال

 أخربنا أبو: وقد مر أن احلافظ أبا القاسم وابنه احملدث اء الدين روياه عن أيب سعد، وقد مسعناه من مجاعة مسعوه من مجاعة قالوا

ومسعناه من عائشة بنت عيسى، عن جدها الفقيه أيب حممد، عن أيب زرعة، عن حممد بن أمحد . طاهر السلفي، أخربنا مكي بن عالن
  .فذكره.. أخربنا القاضي أبو بكر احلريي: الكاخمي قاال

  .مات احلافظ أبو سعد يف مستهل ربيع األول سنة اثنتني وستني ومخس مئة مبرو وله ست ومخسون سنة

ومات معه يف السنة مسند وقته عبد اجلليل بن أيب سعد املعدل راة، وحمدث ما وراء النهر اإلمام أبو شجاع عمر بن حممد بن عبد 
اهللا البسطامي مث البلخي، ومسند بغداد أبو املعايل حممد بن حممد بن احليان اللحاس، ومسند أصبهان بل الدنيا الرئيس مسعود بن 

 عبد اهللا الثقفي عن مئة عام، ومسند العراق أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن هالل الدقاق يف عشر املئة، احلسن بن الرئيس أيب
وعامل سجستان أبو عروبة عبد اهلادي بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن مأمون، وعامل دمشق مجال األئمة علي بن احلسن ابن 

  . بن عبد احلارثي، وآخروناملاسح، وخطيب دمشق أبو الربكات اخلضر ابن شبل

    

: فقال. احلديث: أيش تكتب ؟ فكرهت جوابه، وقلت: كنت أنسخ جبامع بروجرد، فدخل شيخ رث اهليئة، مث قال: قال السمعاين

عن عبدان : عمن يروي البخاري من أهلها ؟ قلت: قال. من مرو: من أين أنت ؟ قلت: قال. بلى: كأنك طالب حديث ؟ قلت
عبدان ؟ فتوقفت، : ومل قيل له: فقال. عبد اهللا بن عثمان: ما اسم عبدان ؟ فقلت: فقال.  وعلي ابن حجروصدقة بن الفضل
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: كنيته أبو عبد الرمحن، فاجتمع يف امسه ويف كنيته العبدان، فقيل: فقال. يذكر الشيخ: فتبسم، ونظرت إليه بعني أخرى، وقلت

ذا هو احلافظ أبو الفضل حممد بن هبة اهللا بن العالء الربوجردي، فروى لنا عن وإ. مسعت ابن طاهر يقوله: فقلت عمن ؟ قال. عبدان
  .أيب حممد الدوين وطائفة

  ابن اللحاس

  .الشيخ الثقة املسند، أبو املعايل، حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد احلرميي العطار، عرف بابن اجلبان اللحاس

أيام أيب نصر الزينيب، ومسع من عبد اهللا بن عطاء اإلبراهيمي، واحلسني بن حممد السراج، مسع من جده حممد يف سنة مثان وسبعني يف 
  .وطراد بن حممد النقيب، وروى الكثري بإجازة أيب القاسم علي بن أمحد بن البسري

ن بن البواب، السمعاين، وأبو بكر حممد بن املبارك املستعمل، وحممد بن أيب الربكات بن صعنني، وحممد بن احلس: حدث عنه
وأجنب ابن أيب السعادات احلمامي، وأبو املنجا عبد اهللا بن الليت، وحممد بن حممد بن السباك، وأمحد بن يعقوب املارستاين، 

  .وآخرون

  .ثقة، صحيح السماع: قال الدبيثي

  .كان شيخاً صاحلاً عفيفاً صدوقاً، حسن األخالق، لطيفاً، روى الكثري: وقال ابن النجار

  .لده يف سنة مثان وستني وأربع مئةمو: قلت

  .وتويف يف تاسع عشر ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني ومخس مئة عن أربع وتسعني سنة

  األشيري

  .اإلمام العالمة، أبو حممد، عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن علي، الصنهاجي األشريي

  . محاد ملوك إفريقيةبليدة آخر إقليم إفريقية مما يلي الغرب، وهي قلعة لبين: وأشري

أمحد بن علي بن غزلون، وعلي بن عبد اهللا بن موهب : مسع ببغداد مع ولده يف أيام ابن هبرية، وكان من كبار املالكية، فحدث عن
  .اجلذامي، والقاضي عياض، ومجاعة

  .أبو الفتوح بن احلصري، وأبو حممد بن علون األسدي: روى عنه

حلديث، ذا معرفة بفقهه ورجاله، وله يد باسطة يف النحو واللغة، وجرى بينه وبني الوزير ابن هبرية كان إماماً يف ا: قال ابن احلصري
  .إن لك هذه العصابة وكان الصواب معه: كالم يف دعائه عليه السالم يوم بدر

ذر إليه الوزير بكل وانفض الناس، مث اعت. ليس كالمك بصحيح! ذي : نازع الوزير بعنف، فأحرجه حىت قال له الوزير: قلت
  .طريق، ووصله مبال، وما ودعه حىت قال له مثل قوله له

اتفق موته . كان يكتب لصاحب املغرب، فلما مات، خاف ونزح، وقرر له امللك نور الدين حبلب كفايته، مث حج: قال ابن عساكر
  .باللبوة يف شوال سنة إحدى وستني ومخس مئة

  ابن الماسح
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أبو القاسم، علي بن أيب الفضائل احلسن ابن احلسن بن أمحد، الكاليب الدمشقي الشافعي الفرضي النحوي، العالمة، مجال األئمة، 
  .ويعرف بابن املاسح، أحد أئمة املذهب

  .ولد سنة مثان ومثانني وأربع مئة

  .وتال البن عامر على أيب الوحش سبيع، ومسع منه، ومن أيب تراب حيدرة، وعبد املنعم بن الغمر

  .جبمال اإلسالم، ونصر اهللا املصيصيوتفقه 

  .وكانت له حلقة كبرية باجلامع لإلقراء والفقه والنحو، وأعاد باألمينية، ودرس بااهدية، وعليه العمدة يف الفتوى ويف القسمة

  .أبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم، ومجاعة: روى عنه

  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وستني ومخس مئة

  ارزيالب

  .الشيخ أبو حممد، عبد الواحد بن احلسني بن عبد الواحد بن البارزي البغدادي، البزاز خبان الصفة

  .ابن طلحة، وابن البطر، وثابت بن بندار، ومجاعة: مسع

بن ابن األخضر، واحلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وعلي بن رشيد، ومجاعة، وآخر من روى عنه باإلجازة الرشيد : روى عنه
  .مسلمة

  .كان صاحلاً متديناً، على طريقة السلف، تويف يف شوال سنة اثنتني وستني ومخس مئة وله اثنتان ومثانون سنة: قال ابن النجار

  .يقع يل من عواليه: قلت

  مسعود بن الحسن

لفاضل، مسند العصر، أبو الفرج ابن الرئيس أيب عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أمحد بن أمحد بن حممود بن عبد اهللا، الشيخ املعمر ا
  .الثقفي األصبهاين

  .مولده يف سنة اثنتني وستني وأربع مئة

    

جده، ومن أيب عمرو عبد الوهاب بن مندة، وأيب عيسى عبد الرمحن بن زياد، واملطهر بن عبد الواحد البزاين، وحممد بن : مسع من
 الغازي، وأيب نصر حممد بن عمر تانة، وأيب اخلري حممد بن أمحد بن أمحد السمسار، وإبراهيم بن حممد الطيان، وسهل بن عبد اهللا

  .ررا، وسليمان ابن إبراهيم، وغامن بن عبد الواحد، وأمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الواحد، وعدة

  .وخرجت له فوائد يف تسعة أجزاء وعوايل

  .وعمر وتفرد، وأحلق األبناء باآلباء

 الغنائم بن املأمون، وأيب بكر اخلطيب، وأيب احلسني بن املهتدي باهللا، ومجاعة من البغاددة اعتماداً وقد كان روى الكثري بإجازة أيب
منه على ما نقل احملدث أبو اخلري عبد الرحيم بن موسى، فقاموا على أيب اخلري، وكذبه احلافظ أبو موسى املديين، فطالبوه باألصل، 
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  .فغالطهم

  .ة، وغريهوله إجازة من أيب القاسم بن مند

حممد بن يوسف اآلملي، وعبد اهللا بن أيب الفرج اجلبائي، واحلسني بن حممد اجلرباذقاين، وعبد األول بن ثابت املديين، : حدث عنه
: واحلافظ عبد القادر الرهاوي، وحممد بن مكي احلنبلي، وحممود بن حممد احلداد، وأبو الوفاء حممود بن مندة، وآخرون، وباإلجازة

  .جا عبد اهللا بن الليت، وكرمية القرشية، وأختها صفية، وعجيبة الباقداريةأبو املن

مل يتفق أن أمسع منه الشتغايل بغريه، وما كانوا حيسنون الثناء عليه، واهللا يرمحه، وكتب إيل باإلجازة، وقد حدثين : قال السمعاين
  .خ اخلطيب يف سنة ستني ومخس مئةحممد ابن عبد الرمحن الفيج أنه قرأ على الرئيس أيب الفرج مجيع تاري

مث تبني وهن إجازة اخلطيب له، وامتنع الرجل من الرواية باإلجازة عن البغداديني بعد ذلك، وكان يف كثرة مساعاته العالية : قلت
  .شغل شاغل، وكان ذا حشمة وأموال، عاش مئة عام

  .تويف يوم االثنني غرة رجب سنة اثنتني وستني ومخس مئة

  الدقاق

يخ اجلليل، مسند بغداد، أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسن بن هالل بن علي بن محصاء العجلي السامري الكاتب، مث البغدادي ابن الش
  .الدقاق، شيخ معمر، صحيح الرواية، من أهل الظفرية

  .ولد سنة إحدى وسبعني وأربع مئة

 بن علي بن زكري، وأبا الغنائم حممد بن أيب عثمان، وعبد ومسع أبا احلسن علي بن حممد األنباري، وعاصم بن احلسن، وعبد اهللا
  .الواحد بن فهد العالف، وعبد امللك بن أمحد السيوري، وتفرد بأجزاء

السمعاين، وعبد الغين بن عبد الواحد، وأبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، وحممد بن عمر بن الذهيب، : حدث عنه
  .هري، وعبد اللطيف بن حممد القبيطي، وعدة، وآخر من روى عنه إجازةً الرشيد أمحد بن مسلمةوإمساعيل بن باتكني اجلو

  .كان شيخاً ال بأس به، ظاهره اخلري والصالح: قال السمعاين

  .هو فيما أظن أقدم مشاخينا مساعاً: وقال ابن قدامة

  .تويف يف تاسع عشر احملرم سنة اثنتني وستني ومخس مئة: وقال ابن مشق

خربنا إمساعيل بن عبد الرمحن، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا هبة اهللا بن احلسن، أخربنا عبد اهللا بن علي الدقاق، أخربنا علي أ
بن حممد، أخربنا حممد بن عمرو، حدثنا أمحد بن الفرج اجلشمي، حدثنا عون بن عمارة، حدثنا محيد، عن أنس رضي اهللا عنه أن 

  .لبيك حبجة وعمرة: ليه وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا ع

  .متفق عليه من حديث محيد الطويل وغريه، عن أنس بن مالك

  .كان صدوقاً صحيح السماع، هو آخر من حدث عن عاصم وابن أيب عثمان: قال ابن النجار

  الباجسرائي
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  .زيل بغدادالشيخ املسند، أبو املعايل، أمحد بن عبد الغين بن حممد بن حنيفة الباجسرائي التاىنء، ن

  .وروى الكثري. نصر بن البطر، والنعايل، وثابت بن بندار، واحلسني بن علي بن البسري، وعدة: مسع من

  .وقد ركبه دين، ونزح إىل مهذان، فمات هناك

. احلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وحممد بن عماد، وعبد اللطيف بن القبيطي، وأبو إسحاق الكاشغري، وآخرون: حدث عنه

  .الرشيد بن مسلمة: باإلجازةو

  .كان ثقةً: قال ابن اجلوزي

  .مات يف رمضان سنة ثالث وستني ومخس مئة مذان، ومل حيدث ا، وعاش أربعاً وسبعني سنة وشهراً: وقال الدبيثي

  ابن المقرب

  .الشيخ اجلليل الثقة املسند، أبو بكر، أمحد بن املقرب بن احلسني ابن احلسن البغدادي الكرخي

  .شيخ دين كيس متودد، صحيح السماع

  .مسع طراداً الزينيب، وابن طلحة النعايل، وابن سوار

    

  .السمعاين، وابن اجلوزي، وعبد الغين، واملوفق، وعبد اللطيف القبيطي، وابن اخلازن، واحلسني بن رئيس الرؤساء، وخلق: وعنه

  .وتال بالسبع، وتفقه، ونسخ األجزاء، وله أصول حسنة

  .ذي احلجة سنة ثالث وستني ومخس مئةمات يف 

  الطامذي

. الشيخ اإلمام املقرىء الزاهد املعمر، بقية السلف، أبو حممد، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن األصبهاين الطامذي

  .مكان بأصبهان: وطامذ

  .مسع أبا نصر عبد الرمحن بن حممد السمسار، وعدة

  .بن حممد بن الفضل العباداين، وببغداد من طراد بن حممد الزينيب، وابن طلحة النعايل، ومجاعةوارحتل فسمع بالبصرة من جعفر 

  .وقرأ احلديث على املشايخ، وعمر دهراً، خرجوا له ثالثة أجزاء

دشيت، حممد بن مكي احلنبلي، وعبد القادر بن عبد اهللا الرهاوي، وحممد بن أيب غالب شعرانة، وحممد بن حممود الروي: حدث عنه
  .كرمية الزبريية: ومجاعة، وباإلجازة

وقد غلط أبو الفتح األبيوردي، فقرأ على الرشيد إمساعيل العراقي بإجازته من الطامذي، وال ميكن ذلك، فإن الطامذي مات يف 
  .العشرين من شعبان سنة ثالث وستني ومخس مئة عن سن عالية ومل يكن الرشيد ولد بعد

باجسرائي، وأبو املظفر أمحد بن حممد ابن علي الكاغدي، وأبو بكر أمحد بن املقرب، وقاضي القضاة جعفر وفيها مات أبو املعايل ال
ابن عبد الواحد الثقفي، وأبو املناقب حيدرة بن عمر الزيدي، واخلضر ابن الفضل الصفار األصبهاين رجل، وشاكر بن علي 
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ي بن عبد الرمحن ابن تاج القراء، وأبو املعايل عمر بن بنيمان األسواري، والشيخ أبو النجيب السهروردي، وأبو احلسن عل
البغدادي، وأبو بكر حممد ابن أمحد بن منارة البلنسي، والشريف ناصر بن احلسن الزيدي اخلطيب، وأبو بكر حممد بن علي بن ياسر 

  .اجلياين، ونفيسة بنت حممد البزاز، والصائن هبة اهللا بن عساكر

  أبو النجيب

مام العامل املفيت املتفنن الزاهد العابد القدوة شيخ املشايخ، أبو النجيب، عبد القاهر بن عبد اهللا بن حممد بن عمويه بن سعد الشيخ اإل
بن احلسن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ بن الفقيه عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، القرشي التيمي 

  .افعي الصويف الواعظ، شيخ بغدادالبكري السهروردي الش

  .ولد تقريباً بسهرورد يف سنة تسعني وأربع مئة

وقدم بغداد حنو سنة عشر، فسمع من أيب علي بن نبهان كتاب غريب احلديث، ومسع من زاهر الشحامي، وأيب بكر األنصاري 
  .ومجاعة، فأكثر، وحصل األصول، وكان يعظ الناس يف مدرسته

تفقه يف النظامية، مث هب له نسيم اإلقبال والتوفيق، فدله على الطريق، وانقطع مدةً، مث رجع، ودعا : ثرياً، وقالأثىن عليه السمعاين ك
  .إىل اهللا، وتزهد به خلق، وبىن له رباطاً على الشط، حضرت عنده مرات، وانتفعت بكالمه، وكتبت عنه

 الصوفية، ذكر يل أنه دخل بغداد سنة سبع، ومسع غريب هو من أئمة الشافعية، وعلم من أعالم: وقال عمر بن علي القرشي
احلديث، وتفقه على أسعد امليهين، وتأدب على الفصيحي، مث آثر االنقطاع، فتجرد، ودخل الربية حافياً، وحج، وجرت له قصص، 

ع يف دعاء اخللق إىل اهللا، وسلك طريقاً وعراً يف ااهدة، ودخل أصبهان، وجال يف اجلبال، مث صحب الشيخ محاداً الدباس، مث شر
فأقبل الناس عليه، وصار له قبول عظيم، وأفلح بسببه أمةً صاروا سرجاً، وبىن مدرسةً ورباطني، ودرس وأفىت، وويل تدريس 

  .النظامية، ومل أر له أصالً يعتمد عليه بالغريب

بة باألجرة، ويتقوت، ويؤثر من عنده، وكانت كان مطرحاً للتكلف يف وعظه بال سجع، وبقي سنني يستقي بالقر: وقال ابن النجار
له خربةً يأوي إليها هو وأصحابه، مث اشتهر، وصار له القبول عند امللوك، وزاره السلطان، فبىن اخلربة رباطاً، وبىن إىل جانبه 

زل بعد سنتني، أملى جمالس، ، مث ع45مدرسةً، فصار محى ملن جلأ إليه من اخلائفني جيري من اخلليفة والسلطان، ودرس بالنظامية سنة 
  .وصحب الشيخ أمحد الغزايل الواعظ، وسلكه: إىل أن قال... وصنف مصنفات

قد أوذي عند موت السلطان مسعود، وأحضر إىل باب النويب، فأهني، وكشف رأسه، وضرب مخس درر، وحبس مدةً ألنه : قلت
  .درس جباه مسعود

    

دخلت علي : كنت أدخل على الشيخ محاد ويف فتور، فيقول: حدثنا أبو النجيب قالوأنبأنا حيىي بن القاسم، : قال ابن النجار
وعليك ظلمة، وكنت أبقى اليومني والثالثة ال أستطعم بزاد، فأنزل يف دجلة أتقلب ليسكن جوعي، مث اختذت قربةً أستقي ا، فمن 

 علي، خرجت إىل سوق، فوجدت رجالً بني يديه طربزد، أعطاين شيئاً أخذته، ومن مل يعطين مل أطالبه، وملا تعذر ذلك يف الشتاء
هذه يد ال تصلح إال للقلم، وأعطاين ورقةً فيها ذهب، : فأريته، قال. أرين يدك: قال. استعملين: وعنده مجاعة يدقون األرز، فقلت
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، فدققت معهم وهو ناوله املدقة: اصعد، وقال لغالمه: قال. ال آخذ إال أجرة عملي، فإن شئت نسخت لك باألجرة: فقلت
هذه أجرتك، فأخذته، مث أوقع اهللا يف قليب االشتغال بالعلم، : تعال، فناولين الذهب، وقال: يلحظين، فلما عملت ساعةً، قال

  .فاشتغلت حىت أتقنت املذهب، وقرأت األصلني، وحفظت الوسيط للواحدي يف التفسري، ومسعت كتب احلديث املشهورة

 ذكر يل أبو النجيب أنه مسع من أيب علي احلداد، واشتغل بااهدة، مث استقى باألجرة، مث وعظ ودرس :قال أبو القاسم بن عساكر
  .بالنظامية، قدم دمشق سنة مثان ومخسني لزيارة بيت املقدس، فلم يتفق له النفساخ اهلدنة

الشريازي، وابن أخيه الشيخ شهاب الدين حدث عنه هو والقاسم ابنه، والسمعاين، وابن سكينة، وزين األمناء، وأبو نصر بن : قلت
  .عمر، وخلق

  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وستني ومخس مئة، ودفن مبدرسته

  ابن تاج القراء

  .الشيخ الزاهد املعمر، أبو احلسن، علي بن عبد الرمحن بن حممد ابن رافع الطوسي، مث البغدادي، ويعرف بابن تاج القراء

  .مالك بن أمحد البانياسي، وحيىي بن أمحد السييب، وأيب بكر الطريثيثي: بكر به والده، فسمع من

  .الرشيد بن مسلمة: عبد الغين احلافظ، والشيخ موفق الدين، وإبراهيم بن عثمان الكاشغري، وآخرون، وباإلجازة: حدث عنه

  .مسعنا منه جزأين يرويهما عن البانياسي: قال الشيخ املوفق

  . خدم املشايخ، وختلق بأخالقهم، طلبته عدة نوب، فما صدفتهكان صوفياً: وقال السمعاين

  .وهو أخو شيخنا حيىي: قال

  .تويف رمحه اهللا يف صفر سنة ثالث وستني ومخس مئة: وقال ابن مشق

  .هو راوي جزء البانياسي: قلت

طبقته، وأبو املظفر أمحد بن حممد بن ومات معه يف العام خلق، منهم أبو املعايل عمر بن بنيمان، بغدادي ثقة مسع ثابت بن بندار و
علي الكاغدي البغدادي راوي مشيخة الفسوي، وأبو املناقب حيدرة بن أيب الربكات عمر بن إبراهيم احلسيين الزيدي عنده جملسان 

ر بن علي لطراد، وأبو طاهر اخلضر بن الفضل الصفار األصبهاين عرف برجل، تفرد بإجازة عبد الوهاب بن مندة، وأبو الفضل شاك
األسواري، وأبو احلسن حممد بن إسحاق بن حممد بن هالل بن احملسن بن الصاىبء الكاتب، مسع النعايل، ومقرىء مصر الشريف 

ناصر بن احلسن احلسيين اخلطيب، واإلمام احملدث أبو بكر حممد بن علي بن ياسر اجلياين، ونفيسة بنت حممد بن علي البزازة، مسعت 
وهبة اهللا بن احلافظ عبد اهللا بن السمرقندي البغدادي، مسع من النعايل، والعالمة مدرس النظامية يوسف بن عبد من طراد، فأكثرت، 

  .اهللا بن بندار الدمشقي الشافعي صاحب أسعد امليهين

بن حممد بن أمحد بن أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن املعدل، أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه، أخربنا أبو احلسن علي بن عبد الرمحن 
رافع الطوسي ببغداد، أخربنا مالك بن أمحد الفراء، أخربنا أمحد بن حممد ابن موسى بن القاسم، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد 

كنا إذا بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهلامشي، حدثنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر قال
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  .فيما استطعت: ه على السمع والطاعة، يقول لنابايعنا

  .أخرجه البخاري عن ابن يوسف التنيسي، عن مالك

  ابن البطي

  .الشيخ اجلليل العامل الصدوق، مسند العراق، أبو الفتح، حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان، البغدادي احلاجب ابن البطي

  .ولد سنة سبع وسبعني وأربع مئة

  .ده من الصغر، أجاز له أبو نصر حممد بن حممد الزينيباعتىن به وال

    

عاصم بن احلسن العاصمي، ومالك بن أمحد البانياسي، وعلي بن حممد بن حممد األنباري اخلطيب، ورزق اهللا التميمي، : ومسع من
ريون، وعبد الواحد بن علي ابن وعبد اهللا بن علي بن زكري الدقاق، وطراد الزينيب، واحلسني بن طلحة النعايل، وأيب الفضل بن خ

فهد، وثابت بن بدار، ونصر بن البطر، وأيب عبد اهللا احلميدي، ومحد بن أمحد احلداد مسع منه كتاب احللية كله، وأمحد بن عمر 
د السمرقندي املقرىء، وأيب بكر بن اخلاضبة، وهو الذي حرص عليه وأمسه، ومحزة بن حممد الزبريي صاحب احلريف، وأمحد بن عب
القادر ابن يوسف، وأيب احلسن علي بن احلسني بن أيوب، وأيب بكر الطريثيثي، واحلسني بن علي بن البسري، وعلي بن احلسني 
الربعي، وأيب طاهر أمحد ابن احلسن الكرخي، وعبد اجلليل بن حممد الساوي، وأيب سعد حممد بن علي بن السرفرتج األصبهاين، 

  .مللك اليوسفي، ومجاعة سواهموجعفر السراج، واحلسن بن عبد ا

  .وعمر، وتفرد، ورحل إليه، وروى شيئاً كثرياً

ابن عساكر، وابن اجلوزي، وابن األخضر، واحلافظ عبد الغين، وأبو الفتوح بن احلصري، والشيخ املوفق، وإبراهيم ابن : حدث عنه
براهيم املغازيل، وعمر بن حممد بن أيب الريان، وعلي الربين، والشيخ الفخر ابن تيمية، والشهاب أبو حفص السهروردي، وحممد بن إ

بن كبة، وتامر بن مطلق، وزهرة بنت حاضر، وإمساعيل بن باتكني، وعلي بن اجلوزي، وسعيد بن حممد بن ياسني، وحممد بن حممد 
قي، وأمحد بن حيىي بن بن السباك، واألجنب بن أيب السعدات، وحممد بن عماد، واحلسني بن علي بن رئيس الرؤساء، وخليل اجلوس

الرباج، واملوفق عبد اللطيف بن يوسف، وداود بن الفاخر، وأبو علي بن اجلواليقي، وعلي بن أيب الفخار اهلامشي، وعبد اهللا بن عمر 
راف، بن الليت، وعبد اللطيف بن حممد القبيطي، وحممد بن روز الطبيب، وأمحد بن املعز احلراين، ومجال النساء بنت أيب بكر الغ

  .وإبراهيم بن عثمان الكاشغري، وآخر من روى عنه باإلجازة الرشيد بن مسلمة، وعيسى بن سالمة احلراين

  .حدث ابن البطي حبلية األولياء عن محد احلداد، وهو ثقة، صحيح السماع، مسع منه األئمة واحلفاظ: قال ابن نقطة

ه، وأكثر مساعاته على أيب الفضل بن خريون، وما روى لنا عن رزق هو شيخنا وشيخ أهل بغداد يف وقت: وقال الشيخ موفق الدين
  .اهللا واحلميدي ومحد غريه، وكان ثقةً سهالً يف السماع

كان حريصاً على نشر العلم، صدوقاً، حصل أكثر مسموعاته شراًء ونسخاً، ووقفها، مسع منه احلافظ ابن ناصر، : وقال ابن النجار
  .وسعد اخلري، والكبار

  .تويف يوم اخلميس سابع وعشرين مجادى األوىل سنة أربع وستني ومخس مئة، ودفن مبقربة باب أبرز:  مشققال ابن
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  .ومات أبو بكر أمحد بن عبد الباقي أخو ابن البطي بعده بسنة وقد شاخ، روى عن ابن طلحة النعايل، وأيب القاسم الربعي

ري الدين أبق بن حممد بن تاج امللوك الذي كان صاحب دمشق، ومات مع ابن البطي سعد اهللا بن نصر الدجاجي، واملظفر جم
فأخذها منه نور الدين، ووزير مصر شاور بن جمري السعدي، ووزير مصر أسد الدين شريكوه بن شاذي، واحملدث عبد اخلالق بن 

شق الزكي علي بن حممد بن حيىي أسد احلنفي، وأبو مروان بن قزمان عبد الرمحن القرطيب الفقيه، وشيخ القراء ابن هذيل، وقاضي دم
  .القرشي، ومعمر بن الفاخر، والشيخ علي اهلييت

  الطبقة الثالثون

  ابن الفاخر

الشيخ اإلمام الواعظ العامل احملدث املفيد الرحال الثقة، أبو أمحد، معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن حممد بن الفاخر 
  .ألصبهاين املعدلابن أمحد القرشي العبشمي السمري ا

  .مولده سنة أربع وتسعني وأربع مئة

مسع أبا الفتح أمحد بن حممد احلداد، وأبا احملاسن الروياين شيخ الشافعية، وأبا علي أمحد بن حممد بن الفضل بن شهريار، وأبا طاهر 
ندة، وعبد الصمد بن أمحد العنربي، وعبد احملسد بن أيب احلسني، وغامن بن حممد الربجي، وأبا علي احلداد، واحلافظ أبا زكريا بن م

الواحد بن حممد الدشتج، وحممد بن أيب عدنان، وعدةً بأصبهان، وهبة اهللا بن احلصني، وأبا غالب بن البناء، وأمحد بن رضوان، وأبا 
وإمساعيل بن احلسن العز بن كادش، وقاضي املرستان، وعدةً ببغداد، وارحتل إليها غري مرة، وأجاز له أبو احلسني بن العالف، 

  .السنجبسيت صاحب أيب بكر احلريي، ومل يزل يكتب حىت أخذ عن احلافظ أيب القاسم بن عساكر، ومسع أوالده، وأفاد الغرباء

  .له سبع رحالت إىل بغداد، ومسع باحلرمني

    

ضر، وعمر بن جابر، وأبو حفص أبو سعد السمعاين، وابن عساكر، وابن اجلوزي، وعبد الغين، وابن قدامة، وابن األخ: حدث عنه
  .السهروردي، وأبو احلسن بن املقري، وآخرون

شاب كيس، حسن العشرة والصحبة، سخي متودد، يراعي حقوق األصدقاء، ويقضي حوائجهم، أكثر ما : ذكره السمعاين، فقال
، مث كان ينفذ إيل األجزاء ألنسخها، مسعت بأصبهان كان بإفادته، كان يدور معي من الصباح إىل الليل على الشيوخ شكر اهللا سعيه

  .ويكتب إيل بوفاة الشيوخ، كتب يل جزءاً عن شيوخه، وحدثين به

كان من احلفاظ الوعاظ، وله معرفة حسنة باحلديث، كان خيرج وميلي، مسعت منه باملدينة، مات بالبادية ذاهباً : وقال ابن اجلوزي
  .مئةإىل احلج يف ذي القعدة يف سنة أربع وستني ومخس 

كان سريع الكتابة، موصوفاً باحلفظ واملعرفة والثقة والصالح واملروءة والورع، صنف كثرياً يف احلديث والتواريخ : وقال ابن النجار
  .واملعاجم، وكان معظماً ببلده، ذا قبول ووجاهة

  .الس ملعمرآخر من روى عنه باإلجازة عيسى بن سالمة اخلياط، فسمع منه عفيف الدين اآلمدي تسعة جم: قلت
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أخربنا عبد احلافظ بن بدران، أخربنا أبو حممد بن قدامة، أخربنا معمر بن الفاخر، أخربنا أبو الفتح احلداد، أخربنا ابن عبدكويه، 
 أخربنا الطرباين، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنيب، حدثنا مغرية بن عبد الرمحن، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة

  .هللا أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .مات معمر يف ثالث عشر ذي القعدة سنة أربع وستني ومخس مئة، عاش سبعني سنة: قال ابن مشق

  ابن خضير

  .بن خضري، البغدادي الصرييف البزازاإلمام احملدث الصادق املفيد، أبو طالب، املبارك بن علي بن حممد بن علي ا

  .ولد سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

جعفر السراج، واحلاجب أيب احلسن بن العالف، وأيب سعد بن خشيش، وأيب الغنائم النرسي، : ومسع بنفسه ما ال يوصف كثرةً من
ن املختار، ويرتل إىل قاضي املرستان، وإمساعيل وأيب القاسم بن بيان، وأيب علي بن نبهان، وأيب سعد بن الطيوري، وأيب العز حممد ب

  .بن السمرقندي، بل وإىل ابن ناصر، وابن البطي، وارحتل فسمع بدمشق من هبة اهللا بن األكفاين، وعبد الكرمي بن محزة

  .وبورك له يف حديثه، وحدث بأكثر مسموعاته مراراً

بن شافع، وأبو الفرج بن اجلوزي فأكثر، وأمحد بن البندنيجي، وابن ابن السمعاين، وأبو القاسم بن عساكر، وأبو الفضل : روى عنه
األخضر، وأبو طالب بن عبد السميع، واحلافظ عبد الغين، والشيخ موفق الدين، ومنصور بن املعوج، وأمحد بن املعز احلراين، 

  .الرشيد بن مسلمة: وخلق، وباإلجازة

يف الطلب على كرب السن، وهو مجيل األمر، سديد السرية، خرج له أبو مسع الكثري، ونسخ، وله جد : قال أبو سعد السمعاين
  .القاسم الدمشقي جزءاً، مسعت منه، ومسع مين

كان من املكثرين مساعاً وكتابةً وحتصيالً إىل آخر عمره، وله يف ذلك جد واجتهاد، وكانت له حال واسعة من : وقال ابن النجار
أهله إىل أن افتقر، كتب الكثري، وحصل األصول احلسان، وكان عفيفاً نزهاً صاحلاً متديناً، الدنيا، فأنفقها يف طلب احلديث وعلى 

يسرد الصوم، وكان ميشي كثرياً يف الطلب، وحيدث من لفظه، ويدور على املكاتب، وحيدث الصبيان، وكان صدوقاً مع قلة معرفته 
  .بالعلم وسوء فهمه، وكان خطه رديئاً كثري السقم

  .مات شيخنا ابن خضري ليلة اجلمعة ثالث عشر ذي احلجة من سنة اثنتني وستني ومخس مئة فجأةً رمحه اهللا:  بن الشعارقال إبراهيم

  نفيسة

  .وتسمى فاطمة بنت حممد بن علي البزازة البغدادية أخت أيب الفرج بن البزازة

  .طراد الزينيب، وابن طلحة النعايل: مسعت من

  .وأجازت البن مسلمة. يخ املوفق، وأبو إسحاق الكاشغري، وعدة، ومن القدماء أبو سعد السمعايناحلافظ عبد الغين، والش: وعنها

  .توفيت يف ذي احلجة سنة ثالث وستني ومخس مئة

  ابن الزبير
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  .القاضي الرشيد، أبو احلسني، أمحد بن علي بن إبراهيم بن حممد ابن الزبري الغساين األسواين، الكاتب البليغ

  . كتاب اجلنانله ديوان، وله

  .وألخيه املهذب احلسن ديوان أيضاً

  .وهلما يد يف النظم والنثر ورئاسة وحشمة، فاملهذب أشعرمها، والرشيد أعلمهما

  .ويل الرشيد نظر اإلسكندرية مكرهاً، مث قتل ظلماً يف احملرم سنة ثالث وستني مليله إىل أسد الدين شريكوه

  .وكان أسود، صاحب فنون

    

  .بله بعامنيومات أخوه ق

  ابن الكريدي

  .الشيخ العامل، أبو احلسن، علي بن مهدي بن مفرج اهلاليل الدمشقي، طبيب املرستان

  .مسع أبا الفضل بن الكريدي، وأبا القاسم النسيب، وأبا طاهر احلنائي، وببغداد أبا بكر األنصاري، وغريه

  .نسخ خبطه الكثري

  .ن الشريازي، ومكرم القرشي، وكرمية الزبريية، وآخرونأبو القاسم بن عساكر، وأبو نصر ب: حدث عنه

  .مات يف ذي احلجة سنة اثنتني وستني ومخس مئة وقد قارب الثمانني

  السويقي

الشيخ الصاحل، أبو عاصم، قيس بن حممد بن إمساعيل، األصبهاين السويقي الصويف، املؤذن جبامع أصبهان، رفيق أيب نصر اليوناريت 
  .إىل بغداد

  . أيب احلسن بن العالف، واحلسن بن حممد التككي، وأيب غالب الباقالين، وعدة:مسع من

  .وانتقى له اليوناريت جزءاً رواه غري مرة

  .ما اتفق يل السماع منه، وحدثين عنه مجاعة منهم حممد بن أيب نصر اخلوجناين: قال السمعاين

  .وروى عنه باإلجازة ابن الليت، وكرمية القرشية: قلت

  .مجادى اآلخرة سنة اثنتني وستني ومخس مئةتويف يف 

  الزاغولي

الشيخ اإلمام احلافظ الزاهد القدوة، أبو عبد اهللا، حممد بن احلسني ابن حممد بن احلسني بن علي بن يعقوب املروزي الزاغويل 
  .األرزي

  .قرية من ناحية بنجديه: وزاغول
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تفقه على والدي أيب بكر حممد، واملوفق بن عبد : د الرحيم، فقالذكره احلافظ السمعاين، وحدث عنه هو وولده أبو املظفر عب
الكرمي اهلروي، ومسع من أيب الفتح نصر بن إبراهيم احلنفي، وحميي السنة أيب حممد البغوي، وعيسى بن شعيب السجزي، وغريهم، 

ول عمره، ومجع وصنف، وكان عارفاً وكان صاحلاً، خشن العيش، قانعاً باليسري، عارفاً باحلديث وطرقه، اشتغل بطلبه ومجعه ط
باللغة، كتب الكثري، ورحل إىل هراة، مسعت منه وبقراءته، مجع كتاباً كبرياً أكثر من أربع مئة جملدة يشتمل على التفسري واحلديث 

  .والفقه واللغة، مساه قيد األوابد، ولد سنة بضع وسبعني وأربع مئة

د سنة اثنتني وسبعني، وتويف يف ثاين عشر مجادى اآلخرة سنة تسع ومخسني ومخس ول: وقال أبو سعد يف معجم ولده عبد الرحيم
  .مئة

حدثنا عبد أبو عبد اهللا حممد بن احلسني األرزي، : قرىء على أيب الفضل بن عساكر، وأجازه لنا عن عبد الرحيم بن أيب سعد قال
 أبو علي الرفاء، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا داود بن أخربنا أبو الفتح احلنفي، حدثنا حممد بن عبد الرمحن الدباس، حدثنا

كان رسول اهللا صلى اهللا : عمر، حدثنا منصور بن أيب األسود، عن أيب األعمش، عن أيب إسحاق، عن األسود، عن عائشة قالت
  .عليه وسلم جينب مث ينام وال ميس ماًء

  الباذرائي

  .ن حممد بن املعمر الباذرائي البغداديالشيخ الصاحل الصدوق، أبو املكارم، املبارك ب

  .أيب اخلطاب بن البطر، وأيب بكر الطريثيثي، وعلي بن عبد الرمحن أيب اخلطاب اجلراح، ومجاعة: مسع من

متيم البندنيجي، واحلافظ عبد الغين، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، والشيخ املوفق، وعلي بن ثابت الطالباين، وعلي بن احلسني : وعنه
  .بن يوحن الباوري، ومجاعةا

  .هو شيخ صاحل ضعيف، أكثر أوقاته مستلق على قفاه، وكان يسألنا عن الصالة قاعداً لعجزه: قال الشيخ املوفق

  .تويف يف العشرين من مجادى اآلخرة سنة سبع وستني ومخس مئة، وكان زاهداً مقصوداً بالزيارة معمراً: قلت

  ابن الدامغاني

  .فر بن عبد اهللا بن قاضي القضاة أيب عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن الدامغاين البغداديالشيخ أبو منصور، جع

  .شيخ رئيس، كاتب حممود الطريقة

  .أيب مسلم السمناين، وثابت بن بندار، وأيب طاهر بن سوار، وابن العالف، وعدة: مسع من

  .وكان صدوقاً مكثراً

  .دنيجي، وابنه حيىي ابن جعفر، وآخرونابن األخضر، وأمحد بن أمحد البن: حدث عنه

  .مولده يف سنة تسعني وأربع مئة

  .ومات يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني ومخس مئة

  .يلقب مهذب الدولة، توىل اإلشراف على ديوان العمائر
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  الصائن

هبة اهللا بن عبد اهللا، الدمشقي الشافعي ابن الشيخ اإلمام العامل الفقيه املفيت احملدث، صائن الدين، أبو احلسني، هبة اهللا بن احلسن بن 
  .عساكر، أخو احلافظ

  .ولد سنة مثان ومثانني وأربع مئة

  .وتال بالروايات على أيب الوحش سبيع صاحب األهوازي، وعلى مصنف املقنع يف القراءات أمحد بن خلف األندلسي

    

  .ال أحقه: و صاحب ابن السمسار، فلم يروه، وقالومسع من النسيب وطبقته، ووجد له مساع من أيب احلسن بن أيب اجلر

  .ومسع سنن الدارقطين وكتبه. أيب علي بن نبهان، وأيب علي ابن املهدي، وعدة: وتفقه وبرع، ورحل فسمع من

  .وقرأ األصول والنحو، وتقدم، ومسع الكثري، ودرس بالغزالية

  .وحدث أيضاً بالطبقات البن سعد

  .ع، واجتهد به خاله القاضي أبو املعايل حممد بن حيىي القرشي أن ينوب عنه يف احلكم، فأىبوعرضت عليه خطابة دمشق، فامتن

أخوه، وابن أخيه القاسم، وابن أخيه زين األمناء، وأبو القاسم بن صصرى، وسيف الدولة حممد بن غسان، ومكرم بن : حدث عنه
  .أيب الصقر، واملفيت فخر الدين ابن عساكر، ومجاعة

  .ن سنة ثالث وستني ومخس مئةمات يف شعبا

  .ولقد كتب خبطه من العلم شيئاً كثرياً

  عبد الخالق بن أسد

  .ابن ثابت، الفقيه اإلمام احملدث املفيت، أبو حممد الدمشقي احلنفي الطرابلسي األصل

  .كان فقيهاً شافعياً، مث حتول حنفياً، وتفقه على البلخي

  .ية وبالصادرية، ووعظ الناس، وكان يلقب تاج الدينورحل يف احلديث، وصنف، وخرج، ودرس باملعين

مسع مجال اإلسالم علي بن املسلم، وعبد الكرمي بن محزة، وطاهر ابن سهل اإلسفراييين، وعلي بن قبيس املالكي، وحيىي بن بطريق، 
ين، وعبد الوهاب األمناطي، ونصر اهللا املصيصي، وببغداد من قاضي املرستان، وأيب القاسم بن السمرقندي، وأمحد بن حممد الزوز

وطبقهم، وبالكوفة أبا الربكات عمر بن إبراهيم العلوي، ومذان هبة اهللا ابن أخت الطويل، وبأصبهان فاطمة بنت البغدادي، 
  .وعتيق بن أمحد الرويدشيت

  .وصنف معجماً لشيوخه

  . وآخرونابنه غالب، وسيف الدولة حممد بن غسان، وإمساعيل ابن يداش السالر،: حدث عنه

  .وعفرة أمهر يف احلديث منه
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  .مات يف احملرم سنة أربع وستني ومخس مئة

  : وله شعر حسن، فمنه

  والشّهم ذو الفضل يؤذى مع سالمته  الحفاظ فذو العاهات محترم قّل

 السهم قصداً الستقامته وينبذ  يحفظ عمداً وهو ذو عوٍج كالقوس

  .عاش نيفاً وستني سنة

  ابن النقور

 احملدث الثقة اخلري، أبو بكر، عبد اهللا بن الشيخ أيب منصور حممد بن الشيخ الكبري أيب احلسني أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن الشيخ
  .النقور البغدادي البزاز

  .ولد سنة ثالث ومثانني وأربع مئة

 بن سوسن، واحلسن بن حممد التككي، املبارك بن عبد اجلبار الصرييف، وأبا احلسن علي بن حممد العالف، وأمحد بن املظفر: مسع
ووالده أبا منصور، وأبا القاسم بن بيان، وأبا الربكات حممد بن عبد اهللا الوكيل، وأبا سعد األسدي، وأبا القاسم علي بن احلسني 

  .، وعدةالربعي، وهبة اهللا بن أمحد ابن النرسي، وأبا حممد القاسم بن علي احلريري األديب، وهبة اهللا بن أمحد املوصلي

أبو سعد السمعاين، وعمر بن علي القرشي، وعمر العليمي، واحلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وحممد بن عماد، وعبد : حدث عنه
  .العزيز بن باقا، والفخر حممد بن إبراهيم اإلربلي، وعبد اللطيف بن يوسف، وخلق كثري

 أهل الدين والصالح، ومن التحري على درجة رفيعة، قل ما طلب أبو بكر بنفسه، وقرأ وكتب، وكان من: قال عمر بن علي
  .رأيت يف شيوخنا أكثر تثبتاً منه

  .تويف عاشر شعبان سنة مخس وستني ومخس مئة: قال ابن مشق

  ابن هالل

  .الشيخ اجلليل العدل األمني املسند، أبو املكارم، عبد الواحد بن حممد بن املسلم بن احلسن بن هالل، األزدي الدمشقي

  .مسعه أبوه حضوراً جزءاً من حديث خيثمة على الشيخ عبد الكرمي الكفرطايب

  .ومسع من الشريف النسيب، وأيب طاهر احلنائي، وأيب احلسن بن املوازيين

  .وأجاز له الفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، وسهل بن بشر اإلسفراييين، وعبد اهللا بن عبد الرزاق الكالعي

  .ألوىل سنة تسع ومثانني وأربع مئةوكان مولده يف مجادى ا

  .وتفرد ببعض مروياته وإجازاته عن نصر وغريه

وكان عدالً كبرياً، متجمالً، حج غري مرة، ووقف، وتصدق، وكان ذا حظ من صالة وتالوة وصيام، وأثين عليه ذا وبغريه، 
و القاسم ابن صصرى، واحلافظ عبد الغين، والشيخ احلافظ أبو القاسم بن عساكر، وابنه، وابن أخيه زين األمناء، وأب: وحدث عنه

  .أبو عمر، وموفق الدين أخوه، والشهاب حممد بن خلف بن راجح، وحممد بن غسان، وآخرون
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  .مات يف عاشر مجادى اآلخرة سنة مخس وستني ومخس مئة، ودفن مبقربة باب الفراديس

  .ويف أوالده مشايخ ورواة ونبالء

    

  الفارقي

  .و عبد اهللا، حممد بن عبد امللك بن عبد احلميد، نزيل بغدادزاهد العراق، أب

كان يذكر بعد الصالة جبامع القصر، جيلس على آجرتني، وكان حيضره العلماء والرؤساء، وله عبارة عذبة على لسان الفقر، وله 
  .حال وتأله وجماهدات، وكان حسن الرته، مليح الوجه، له فصاحة وبيان

  .جعفر السراج: حدث عن

  .ابن سكينة: روى عنه

  .وله كالم يف احملبة والذوق، يتغاىل فيه الفضالء، ويكتبونه

  .وكان فقرياً متقلالً، ال يدخر شيئاً، مل جيىء بعد الشيخ عبد القادر مثل الفارقي

  .وعاش سبعاً وسبعني سنة

  .تويف يف رجب سنة أربع وستني ومخس مئة

  فورجه

  .مود بن عبد الكرمي بن علي بن حممد بن إبراهيم، األصبهاين التاجر، املعروف بفورجهالشيخ األمني املعمر، أبو القاسم، حم

  .مسع جزء لوين من أيب بكر حممد بن أمحد بن ماجة

سليمان بن إبراهيم احلافظ، والرئيس أيب عبد اهللا الثقفي، وحممد بن حممد بن عبد الوهاب املديين، ومن جده علي بن : ومسع من
  . فوائدحممد، وخرجوا له

السمعاين، ويوسف بن أمحد الشريازي، ويوسف العاقويل، وعلي بن نصر، وعبد السالم بن عبد الرمحن بن سكينة، : حدث عنه
وعبد العزيز بن األخضر، وثابت بن مشرف، وعلي بن بورنداز، وعبد القادر ابن عبد اهللا الرهاوي، وحممد بن حممد بن حممد بن 

ابن الليت، وعلم الدين علي : دشيت، وحممود بن حممد اللباد، ومعاوية بن حممود اخلباز، وعدة، وباإلجازةغامن، وحممد بن حممود الروي
  .بن الصابوين، وكرمية القرشية، وأختها صفية

  .مات بأصبهان يف صفر سنة مخس وستني ومخس مئة

  .وبه ختم حديث لوين عالياً

  .مات يف سابع ربيع األول: وقال ابن غامن املذكور

فيها تويف احملدث أبو الفضل أمحد بن صاحل بن شافع اجليلي، وأبو بكر أمحد بن عبد الباقي بن البطي أخو أيب الفتح، وأمحد بن و
املبارك ابن الشدنك احلرميي، وأبو بكر بن النقور، وأبو املكارم بن هالل الدمشقي، وحممد بن بركة الصلحي الصويف، وأبو املعايل 
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وازيين أخو أمحد، وحممد بن حممد بن السكن، وحجة الدين حممد بن أيب حممد بن ظفر ذو التصانيف حبماه، حممد ابن محزة بن امل
واملبارك بن علي ابن عبد الباقي اخلياط، روى بدمشق، وصاحب املوصل قطب الدين مودود بن زنكي، ويوسف بن مكي احلارثي 

  .إمام جامع دمشق

  أبو زرعة المقدسي

  .د الصدوق اخلري أبو زرعة طاهر بن احلافظ حممد ابن طاهر بن علي، الشيباين املقدسي، مث الرازي، مث اهلمذاينالشيخ العامل املسن

  .سنة إحدى ومثانني وأربع مئة: ولد بالري سنة مثانني وقيل

س بن عبد اهللا ومسع من أيب منصور حممد بن احلسني املقومي، ومكي بن منصور الكرجي، وحممد بن أمحد الكاخمي بساوة، وعبدو
  .بن عبدوس مذان، وأيب القاسم بن بيان ببغداد

  .وحج مرات، وكان يقدم بغداد، وحيدث ا، وتفرد بالكتب واألجزاء

  .وحدث بسنن النسائي اتىب عن عبد الرمحن بن محد الدوين، ومسع ببغداد أيضاً من أيب احلسن بن العالف

ن صاحل اجليلي، وأمحد بن طارق، واحلافظ عبد الغين، وأبو حممد بن قدامة، وعبد السمعاين، وابن اجلوزي، وأمحد ب: حدث عنه
العزيز ابن األخضر، واملوفق عبد اللطيف، وأبو عبد اهللا بن الزبيدي، وأمحد بن الرباج، وعبد العزيز بن أمحد بن باقا، واملهذب بن 

وأبو بكر بن روز، وأبو متام بن أيب الفخار، وعبد اللطيف فنيدة، وعلي بن اجلوزي، وأبو حفص السهروردي، واألجنب احلمامي، 
  .بن حممد القبيطي، وأبو بكر حممد بن سعيد بن اخلازن، وآخرون

الكتاب مساعي من أيب منصور : بدأت بقراءة سنن ابن ماجة على أيب زرعة، قدم علينا حاجاً، وقال لنا: قال عمر بن علي القرشي
  . عندي خبط أيب، وفيها مساع إمساعيل الكرماين، فطلبها مين، فدفعتها إليه من أكثر من ثالثني سنةاملقومي، وكان مساعي يف نسخة

  .وحتققنا أن له إجازة املقومي، فقرىء الكتاب عليه إجازةً إن مل يكن مساعاً: مث قال القرشي

 فيكون مساعه لذلك حضوراً يف الرابعة، قد مسع من املقومي كتاب فضائل القرآن أليب عبيد يف شعبان سنة أربع ومثانني،: قلت
  .ومسعنا من طريقه مسند الشافعي، واتىب، وسنن ابن ماجة، وأجزاء

  .وولد سنة مثانني: امسه الفضل قال: وقد مساه السمعاين يف الذيل داود، فوهم وقيل

  ...طوف بأيب زرعة طاهر أبوه، ومسعه: وقال ابن النجار

    

 يفهم شيئاً من العلم، وكان شيخاً صاحلاً، محل مجيع كتب والده وكانت كلها خبطه إىل احلافظ أيب وكان تاجراً ال: إىل أن قال
إن أبا : العالء العطار، ووقفها، وسلمها إليه، فسمعت من يذكر أا كانت يف ثالثني غرارة رأيت أكثرها يف خزانة أيب العالء، وقيل

  .زرعة حج عشرين مرة

  .وما كان يعرف شيئاً: مث قال. تويف يف ربيع اآلخر سنة ست وستني ومخس مئة مذان: ثيوقال أبو عبد اهللا الدبي

  ابن الخالل
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  .األديب البليغ، موفق الدين، أبو احلجاج، يوسف بن حممد بن اخلالل املصري، كاتب السر للحافظ العبيدي وملن بعده

  .أسن وأضر، ولزم بيته، وله النظم والنثر

ترددت إليه، ومثلت بني يديه، وتدربت، وكنت قد حفظت كتاب احلماسة فأمرين أن أحل أشعار الكتاب، : قال القاضي الفاضل
  .ففعلت ذلك مرتني

  .مات سنة ست وستني ومخس مئة

  يحيى بن ثابت

  .ابن بندار بن إبراهيم، الشيخ اجلليل املسند العامل، أبو القاسم، الدينوري األصل، البغدادي البقال الوكيل

  .ه املقرىء أبا املعايل، وابن طلحة النعايل، وطراد بن حممد الزينيب، ومجاعةًمسع أبا

  .وحدث بصحيح اإلمساعيلي، وباملوطأ، وأشياء عن أبيه

السمعاين، وعمر بن علي القرشي، وابن اجلوزي، وابن قدامة، وعبد الغين احلافظ، واملوفق عبد اللطيف، والفخر : حدث عنه
 الليت، وأبو حفص السهروردي، وحممد بن عماد، وعبد العزيز بن باقا، وعبد اللطيف بن حممد بن القبيطي، اإلربلي، وأبو املنجا بن

  .وأبو الكرم حممد بن دلف، وعلي بن فائق، وآخرون

  .ومساعه صحيح

  .مات يف خامس ربيع األول سنة ست وستني ومخس مئة عن نيف ومثانني سنة

  .نه باإلجازة والرشيد بن مسلمةوقد روى احلافظ أبو القاسم بن عساكر ع

وفيها مات الوزير الكبري أبو جعفر أمحد بن حممد بن البلدي قتله رئيس الرؤساء ملا وزر، وأبو زرعة املقدسي، وعبد الرحيم بن أيب 
ليلى األنصاري الوفاء احلاجي، وأبو عبد اهللا بن سعادة بشاطبة، واملستنجد باهللا، واحملدث أبو بكر عبد الرمحن بن أمحد بن أيب 

  .املرسي

  ابن هذيل

  .الشيخ اإلمام املعمر، مقرىء العصر، أبو احلسن، علي بن حممد ابن علي بن هذيل البلنسي

  .ولد سنة إحدى وسبعني وأربع مئة

يب وأكثر عن زوج أمه أيب داود سليمان بن جناح وتال عليه بالسبع، ومسع منه الكتب، وهو أثبت الناس فيه، وصارت إليه أصول أ
  .داود

ومسع صحيح البخاري من أيب حممد الركلي، وصحيح مسلم بن طارق بن يعيش، وسنن أيب داود منه، وأجاز له أبو احلسني بن 
  .البياز، وخازم بن حممد

الحتمال كان منقطع القرين يف الفضل والزهد والورع مع العدالة والتقلل من الدنيا، صواماً قواماً، كثري الصدقة، طويل ا: قال األبار
على مالزمة الطلبة له ليالً واراً، انتهت إليه رئاسة اإلقراء لعلوه وإمامته يف التجويد واإلتقان، وحدث عن جلة ال حيصون، وكانت 
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  .له ضيعة

  .تال عليه ابن فريه الشاطيب، وحممد بن سعيد املرادي، وأبو جعفر احلصار، وابن نوح الغافقي، واحلسني بن رالل، وعدة: قلت

  .احلسن بن عبد العزيز التجييب، وسبطته زينب بنت حممد، وتوفيا سنة مخس وثالثني: روى عنهو

  .تويف يف رجب سنة أربع وستني ومخس مئة

  ابن سعادة

  .اإلمام العالمة، شيخ األندلس، أبو عبد اهللا، حممد بن يوسف بن سعادة املرسي، موىل سعيد بن نصر، نزيل شاطبة

  .صاهره، وصارت إليه أكثر أصولهالزم أبا علي الصديف، و

  .وتفقه على أيب حممد بن جعفر

وارحتل، فسمع ابن عباسة، وأبا حبر بن العاص، وبالثغر أبا احلجاج امليورقي، وباملهدية أبا عبد اهللا املازري، فسمع منه املعلم، ومبكة 
  .من رزين العبدري، وابن الغزال صاحب كرمية

ك يف التفسري، حافظ للفروع، بصري باللغة، متصوف، ذو حظ من علم الكالم، فصيح مفوه، مع عارف باآلثار، مشار: قال األبار
الوقار واحللم واخلشوع والصوم، ويل خطابة مرسية، مث قضاء شاطبة، وأقرأ، مسع منه أبو احلسن بن هذيل وهو أكرب منه، وصنف 

ثنا عنه أكابر شيوخنا، مات يف أول سنة ست وستني ومخس مئة كتاب شجرة الوهم املترقية إىل ذروة الفهم مل يسبق إىل مثله، حد
  .وله سبعون عاماً

  الجياني

  .العالمة أبو بكر، حممد بن علي بن عبد اهللا بن ياسر، األنصاري اجلياين

  .ولد باألندلس جبيان يف شعبان سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة

    

العراق وخراسان وما وراء النهر، وتفقه ببخارى، ومهر يف اخلالف واجلدل، وأكثر الترحال إىل القريوان ومصر واحلجاز والشام و
مث طلب احلديث، وتقدم فيه، وسكن بلخ، وكتب الكثري، مث قدم بغداد، وحدث ا، وحج، مث استوطن حلب، ووقف جبامعها 

  .كتبه

ملروزي الكراعي، وأبا عمرو عثمان بن حممد بن كان صدوقاً متديناً، مسع ابن احلصني، وأبا منصور حممد بن علي ا: قال ابن النجار
  .الشريك البلخي، وحممد بن الفضل الفراوي، وسهل بن إبراهيم املسجدي النيسابوري، ومجال اإلسالم علي بن املسلم

 عمر بن أبو الفتح بن احلصري، وأبو املظفر بن السمعاين، والقاضي أبو احملاسن بن شداد، وأبو حممد بن علوان، وأبو حفص: وعنه
  .قشام، وآخرون

كنت مشتغالً باجلدل واخلالف جمداً يف ذلك، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فوقف : قرأت خبطه قال: قال ابن النجار
تعال خلفي، فتبعته حنواً من عشر : فلما قمت، تناول يدي، فصافحين، مث وىل، وقال يل. قم يا أبا بكر: على رأسي، وقال يل
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يريد : ت، وانتهيت، فأتيت أبا طالب إبراهيم بن هبة اهللا الدياري الزاهد، وكنت ال أمضي أمراً دونه، فقصصت عليه، فقال يلخطوا
منك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تترك اخلالف، وتشتغل حبديثه، إذ قد أمرك باتباعه، فتركت اخلالف، وكان أحب إيل من 

  .احلديث، وأقبلت على احلديث

أبو بكر اجلياين حافظ عامل باحلديث، وفيه فضل، ذكر بعض احللبيني أن اجلياين مات يف ليلة السبت سابع ربيع : ال ابن احلصريق
  .اآلخر سنة ثالث وستني ومخس مئة

  .مات حبلب يف مجادى األوىل وقد بلغ السبعني: وقال أبو املواهب بن صصرى

 حممد بن ياسر، حدثنا حممد بن معتصم ببلخ، حدثنا حممد بن عبد الواحد الدقاق، حدثين: قال حممود بن أرسالن يف تاريخ خوارزم
أخربنا حممد بن إبراهيم، أخربنا حممد بن علي املقرىء، أخربنا حممد بن إسحاق بن مندة، أخربنا حممد بن محزة وحممد بن عمرو 

نا حممد بن واسع، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة حدثنا حممد بن عيسى بن حيان، حدثنا حممد بن الفضل، أخرب: الرزاز قاال
  .حترم النار على كل هني لني قريب سهل: مرفوعاً

  .هذا مسلسل باحملمدين

  الرحبي

  .الشيخ أبو علي، أمحد بن حممد بن أمحد بن هبة اهللا بن الرحيب، بواب احلرمي

  .مسع النعايل، وعلي بن أمحد بن اخلل، وابن خشيش

  .وكان ال بأس به

  .ابن األخضر، وعبد الغين، واملوفق، وعبد العزيز بن دلف، وواثلة بن بقاء، وعدة: وعنه

  .مات يف صفر سنة سبع وستني ومخس مئة وله مخس ومثانون سنة

  البطليوسي

  .العالمة، أبو علي، احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن عمر، األنصاري األندلسي البطليوسي، ويعرف بابن الفراء

ثغر من أيب بكر الطرطوشي وغريه، ومدها إىل خراسان، فأخذ عن أيب نصر عبد الرحيم بن القشريي، وسهل بن إبراهيم مسع بال
  .السبعي، وحممد بن الفضل الفراوي، وطائفة، واألديب أمحد بن حممد امليداين

  .566 سنة وحدث ببغداد وبالشام، ومجع وصنف، وكان ذا تعبد وخشية وخوف، وحدث بصحيح مسلم ببغداد يف

القاضي عمر بن علي القرشي، وابنه عبد اهللا بن عمر، واملوفق عبد اللطيف، وحممد بن إمساعيل بن أيب الصيف، والفخر : روى عنه
  .اإلربلي، والقاضي أبو نصر بن الشريازي

  .وذكره أبو املواهب بن صصرى

  .مات حبلب يف سنة مثان وستني ومخس مئة وقد بلغ الثمانني

  .سمعاين، وذكر وفاته سنة مثان أو تسع وأربعنيوقد وهم ال
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ومات معه يف سنة مثان أبو الفضل أمحد بن حممد بن شنيف الدارقزي شيخ القراء وبقية أصحاب ابن سوار، وخوارزم شاه أرسالن 
ملك النحاة أو نزار ابن أتسز، واألمري جنم الدين أيوب والد السالطني، وأبو منصور جعفر بن عبد اهللا بن حممد بن الدامغاين، و

احلسن بن صايف البغدادي بدمشق، وشيخ املالكية أبو طالب صاحل بن إمساعيل بن سند اإلسكندراين ابن بنت معاىف، والعدل أبو 
احلسن علي بن املبارك بن نغوبا الواسطي، وأبو جعفر حممد بن احلسن بن حسني الصيدالين األصبهاين تفرد بإجازة بيىب، وكالر، 

اريخ خوارزم أبو حممد حممود بن حممد بن عباس اخلوارزمي الشافعي، وأبو الفتح مسعود بن حممد بن سعيد املروزي وصاحب ت
  .املسعودي خطيب مرو

  ابن بندار

  .شيخ الشافعية، أبو احملاسن، يوسف بن عبد اهللا بن بندار الدمشقي، نزيل بغداد

  .هبة اهللا بن البخاري، وإمساعيل بن املؤذن: روى عنه

    

  .ابنه قاضي مصر زين الدين علي، وأبو اخلري اجليالين: وعنه

برع يف الفقه واألصول واخلالف واجلدل، ودرس بالنظامية، ونفذ رسوالً عن اخلالفة، فمات خبوزستان يف شوال سنة ثالث وستني 
  .ومخس مئة

اك، واسم أبيه رمضان من أهل مراغة، ولد له انتهت إليه رئاسة أصحاب الشافعي، وعمل الوعظ، ومل يكن فيه بذ: قال ابن عساكر
  .فسافر يوسف، وتفقه بأسعد امليهين، وأعاد له، وكان حسن املناظرة، صلب االعتقاد: قال. يوسف بدمشق

  شاور

  .وزير الديار املصرية، امللك، أبو شجاع، شاور بن جمري السعدي اهلوازين

  .كان الصاحل بن رزيك قد واله الصعيد

  .عاً فارساً سائساًوكان شهماً شجا

وملا قتل الصاحل، ثار شاور، وحشد، ومجع، أقبل على واحات خيترق الرب حىت خرج عند تروجه، وقصد القاهرة، فدخلها، وقتل 
العادل رزيك بن الصاحل، واستقل باألمر، مث تزلزل أمره، فسار إىل نور الدين صاحب الشام، فأمده بأسد الدين بن شريكوه، فثبته 

، فتالءم على شريكوه ومل يف له، وعمل قبائح، واستنجد بالفرنج، وكادوا أن ميلكوا مصر، وجرت أمور عجيبة، مث يف منصبه
استظهر شريكوه، ومترض، فعاده شاور، فشد عليه جرديك النوري، فقتله يف ربيع اآلخر سنة أربع وستني، وقيل، بل قتله صالح 

  .الدين ال جرديك

متلك شاور البالد، ومل شعث القصر، وأدر األرزاق الكثرية على أهل القصر، : يم بن إمساعيل اهلامشيقال إمام مسجد الزبري إبراه
وكان قد نقصهم الصاحل أشياء كثرية، وجترب وظلم أعين شاور فخرج عليه األمري ضرغام وأمراء، ويؤوا حلربه، ففر إىل الشام، وقتل 

ناس، وأقبلت الروم إىل احلوف، فحاصروا بلبيس، وجرت وقعة كربى قتل فيها ولده طي يف رمضان سنة مثان ومخسني، واختبط ال
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أنا أملكك مصر، فجهز معه : خلق، ورد العدو إىل الشام، فأتى شاور، فاجتمع بنور الدين، فأكرمه، ووعده بالنصرة، وقال شاور له
وحوصر ضرغام بالقاهرة، وتفلل مجعه، فهرب، شريكوه بعد عهود وأميان، فالتقى شريكوه هو وعسكر ضرغام، فانكسر املصريون، 

فأدرك وقتل عند جامع ابن طولون، وطيف برأسه، ودخل شاور، فعاتبه العاضد على ما فعل من تطريق الترك إىل مصر، فضمن له 
سبق إىل أن يصرفهم، فخلع عليه، فكتب إىل الروم يستنفرهم ومينيهم، فأسقط يف يد شريكوه، وحاصر القاهرة، فدمهته الروم، ف

بلبيس، فرتهلا، فحاصره العدو ا شهرين، وجرت له معهم وقعات، مث فتروا، وترحلوا، وبقي خلق من الروم يتقوى م شاور، 
  .وقرر هلم ماالً، مث فارقوه

هللا مبلك وبالغ شاور يف العسف واملصادرة، ومتنوا أن يلي شريكوه عليهم، فسار إليهم ثانياً من الشام، فاستصرخ شاور ال سلمه ا
الفرنج مري، فبادر يف مجع عظيم، فعرب شريكوه إىل ناحية الصعيد، مث نزل بأرض اجليزة، ونزلت الفرنج بإزائه يف الفسطاط، وقرر 

شاور للفرنج أربع مئة ألف دينار وإقامات، مث ترحل شريكوه إىل حنو الصعيد، فتبعه شاور والفرنج، وب للفرنج أشياء كثرية، 
، فرتلوا باجليزة، فرد شريكوه، وقدم اإلسكندرية، وتبعته الفرنج، ففتح أهل الثغر لشريكوه، وفرحوا به، فاستخلف ورجعوا مغلولني

ا ابن أخيه صالح الدين، وكر إىل الفيوم، وب جنده القرى، وظلموا، وذهب هو فصادر أهل الصعيد، وبالغ، وحاصر شاور 
 القتال، مث قدم شريكوه مصر، وترددت الرسل يف الصلح، ورجعت الروم إىل بالدهم، والروم اإلسكندرية وا صالح الدين، واشتد

مث أقبل الطاغية مري يف جيوشه، وغدر، وخندق شاور على مصر، وعظم اخلطب، واستباحت الروم بلبيس قتالً وسبياً، وهرب 
دام البالء أشهراً حياصرهم الطاغية، فطلبوا املصريون على الصعب والذلول، وأحرقت دور مصر، وتكت األستار، وعم الدمار، و

املهادنة، فاشترط الكلب شروطاً ال تطاق، فأمجع رأي العاضد وأهل القصر على االستصراخ بنور الدين، فكر شريكوه يف جيشه، 
 معتذراً، فصفح فتقهقر العدو إىل الساحل ويف أيديهم اثنا عشر ألف أسري، وقدم شريكوه، فما وسع شاور إال اخلروج إليه متنصالً

عنه، وقبل عذره، وبرزت اخللع لشريكوه وشاور ويف النفوس ما فيها، وحترز هذا من هذا، إىل أن وقع لشاور أن يعمل دعوةً 
لشريكوه، وركب إليه، فأحس شريكوه باملكيدة، فعىب جنده، وأخذ شاور أسرياً، وازم عسكره، مث قتل، وأسر أوالده وأعوانه، 

بل مسه العاضد يف منديل احلنك الذي : ت أعناقهم، ومتكن شريكوه مثانيةً ومخسني يوماً، مث مات باخلوانيق، وقيلوعذبوا، مث ضرب
  .للخلعة

  محمد بن عبد اهللا

    

  .ابن حممد بن خليل، الفقيه املعمر، أبو عبد اهللا القيسي اللبلي املالكي، صاحب مالك بن وهيب

لي الغساين احلافظ، وخازم بن حممد، وأيب احلسني بن سراج، وأيب علي بن سكرة، حممد بن فرج الطالعي، وأيب ع: يروي عن
  .وطائفة

كان من أهل الدراية والرواية، نزل فاس، مث مراكش، أخذ عنه شيخنا أبو عبد اهللا األندرشي، وأبو عبد اهللا بن عبد احلق : قال األبار
  .عني ومخس مئةقاضي تلمسان، ومسع من الغساين صحيح مسلم، وتويف سنة سب

  .مسع منه يعيش بن القدمي، وآخر من محل عنه شيخنا إسحاق بن عامر الطوسي بفتح الطاء الكاتب: وقال ابن الزبري
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  .أخربنا باملوطأ إسحاق الطوسي، أنبأنا ابن خليل، أخربنا ابن الطالع: وقال ابن الزبري يف مكان آخر

  .ي مناولة، وأن رواية القيسي عن الطالعي إجازة إن مل يكن مساعاًصرح ابن الزبري أن روايته للموطأ عن الطوس: قلت

  ابن قزمان

  .اإلمام الفقيه، أبو مروان، عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن قزمان القرطيب

  .ولد سنة تسع وسبعني وأربع مئة

  .حممد بن فرج الطالعي، واحلافظ أيب علي الغساين، وأيب احلسن العبسي: ومسع من

  .ه بأيب الوليد بن رشدوتفق

  .أبو اخلطاب أمحد بن حممد بن واجب البلنسي، وإبراهيم ابن علي اخلوالين، وحممد بن أمحد بن اليتيم: روى عنه

  .كان من كبار العلماء، وجلة الفقهاء، مقدماً يف األدباء، تويف يف مستهل ذي القعدة سنة أربع وستني ومخس مئة: قال ابن بشكوال

  عليم

  .العزيز بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا، اإلمام احلافظ، أبو حممد القرشي العدوي العمري األندلسي، ويكىن أيضاً بأيب احلسنابن عبد 

  .مولده بشاطبة يف سنة تسع ومخس مئة

 القاسم بن ومسع أبا عبد اهللا بن مغاور، وأبا جعفر بن جحدر، وأبا عبد اهللا بن غالم الفرس الداين، وأبا إسحاق بن مجاعة، وأبا
  .ورد، وعدة

كان أحد العلماء الزهاد، أقرأ القرآن والفقه، وكان صاحب فنون، كثري احملفوظ جداً ال سيما املوطأ والصحيحني، : قال األبار
د، ما حفظت شيئاً فنسيته، وكان مياالً إىل السنن واآلثار وعلوم القرآن، مع حظ من علم النحو والشعر وامليل إىل الزه: وكان يقول

  .مع الورع والتواضع، وكان معظماً يف النفوس، كثري التواضع واحملاسن

  .تويف ببلنسية يف ذي القعدة سنة أربع وستني ومخس مئة رمحه اهللا

  الزكي

قاضي دمشق، اإلمام زكي الدين، أبو احلسن، علي بن القاضي املنتجب أيب املعايل حممد بن القاضي الزكي حيىي بن علي، القرشي 
  .يالشافع

  .فقيه دين خري، عامل، حممود األحكام، استعفى من احلكم، فأعفي، وحج من طريق العراق، ورجع فأقام ببغداد سنةً، وتويف

  .مسع من عبد الكرمي بن محزة ومجاعة

  .مسع منه أبو حممد بن اخلشاب، وأبو طالب بن عبد السميع، وابن األخضر

  .مولده سنة سبع ومخس مئة

  .بع وستني ومخس مئة، رمحه اهللاومات يف شوال سنة أر
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  ابن قرقول

اإلمام العالمة، أبو إسحاق، إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد اهللا بن باديس بن القائد، احلمزي الوهراين، املعروف بابن قرقول، 
  .من قرية محزة من عمل جباية

  .مولده باملرية إحدى مدائن األندلس

د، ومن أيب احلسن بن نافع، وروى عنهما، وعن أيب احلسن بن اللواز، وأيب العباس بن العريف مسع من جده ألمه أيب القاسم بن ور
  .الزاهد، وأيب عبد اهللا بن احلاج الشهيد

  .ومحل عن أيب إسحاق اخلفاجي ديوانه

  .وكان رحاالً يف العلم نقاالً فقيهاً، نظاراً أديباً حنوياً، عارفاً باحلديث ورجاله، بديع الكتابة

  . عنه عدة، منهم يوسف بن حممد بن الشيخ، وعبد العزيز بن علي السمايتروى

  .وكان من أوعية العلم، له كتاب املطالع على الصحيح غزير الفوائد

  .انتقل من مالقة إىل سبتة، مث إىل سال، مث إىل فاس، وتصدر لإلفادة

  : ينة سال، نظم فيه أبو زيد أبياتاً، وبعث ا إليه، وهيوكان رفيقاً أليب زيد السهيلي وصديقاً له، فلما فارقه وحتول إىل مد

 ودعا أم الرباب ومأسال بها  عن سال إن المعارف والنّهى سال

 التأسي حين منزله سال فكيف  أسى أيام كان بسبتٍة بكيت

  وقد طال هذا البعد والقلب ما سال  وقال أناس إن في البعد سلوةً

 الحسنى مع الريح أرسال تحيته  طّت النّوىأبا إسحاق إذ ش فليت

    

 غمٍر إذ أمر زيٍد تبسال بذي  فعادت دبور الريح عندي كالصبا

  فأصبح موصول األحاديث مرسال  كان يهديني الحديث موصالً فقد

 دنا فاآلن بالنأي كسال أوان  كان يحيي العلم والذّكر عندنا وقد

 وأب ماذا من الخير أنسال به  ُأم بالمرية أنجبت فللّه

  .تويف ابن قرقول يف شعبان سنة تسع وستني ومخس مئة وله أربع وستون سنة

  مودود

  .السلطان صاحب املوصل، قطب الدين، مودود بن األتابك زنكي بن آقسنقر، التركي األعرج

ينوب يف مملكته زين الدين علي صاحب متلك بعد أخيه غازي، وكان ال بأس بسريته، وهو الذي نكب وزيرهم اجلواد، وكان 
  .إربل

  .وكانت أيامه اثنتني وعشرين سنة
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  .تويف يف شوال سنة مخس وستني ومخس مئة

وخلف أوالداً منهم السلطان عز الدين مسعود، والسلطان سيف الدين غازي الذي متلك بعد أبيه، وهو أخو صاحب الشام نور 
  .الدين

  ابن ظفر

ن، أبو عبد اهللا، حممد بن أيب حممد بن حممد بن ظفر الصقلي، صاحب كتاب خري البشر، وكتاب سلوان العالمة البارع، حجة الدي
  .املطاع يف عدوان األتباع، وكتاب شرح املقامات

  .وكان قصرياً لطيف الشكل، وله نظم وفضائل

  .سكن محاة، ونشأ مبكة، وأكثر األسفار

  .الدوكان فقرياً أخذ بنته زوجها، فباعها يف بعض الب

  .مات سنة مخس وستني ومخس مئة حبماة

  ابن الخشاب

الشيخ اإلمام العالمة احملدث، إمام النحو، أبو حممد، عبد اهللا بن أمحد بن أمحد بن أمحد بن عبد اهللا بن نصر، البغدادي ابن اخلشاب، 
  .إنه بلغ رتبة أيب علي الفارسي: من يضرب به املثل يف العربية، حىت قيل

  . وتسعني وأربع مئةولد سنة اثنتني

أيب القاسم علي بن احلسني الربعي، وأيب النرسي، وحيىي بن عبد الوهاب بن مندة، وأيب عبد اهللا البارع، وأيب غالب : ومسع من
  .البناء، وهبة اهللا بن احلصني، وعدة

  .وقرأ كثرياً، وحصل األصول

 الشجري، وعلي بن أيب زيد الفصيحي، وأيب منصور موهوب وأخذ األدب عن أيب علي بن احملول شيخ اللغة، وأيب السعادات بن
  .بن اجلواليقي، وأيب بكر بن جوامرد النحوي

وفاق أهل زمانه يف علم اللسان، وكتب خبطه املليح املضبوط شيئاً كثرياً، وبالغ يف السماع حىت قرأ على أقرانه، وحصل من الكتب 
  .شيئاً ال يوصف، وخترج به يف النحو خلق

السمعاين، وأبو اليمن الكندي، واحلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، وأبو البقاء العكربي، وحممد بن عماد، وفخر الدين : حدث عنه
  .بن تيمية، ومنصور بن أمحد بن املعوج

سريعةً هو شاب كامل فاضل، له معرفة تامة باألدب واللغة والنحو واحلديث، يقرأ احلديث قراءةً حسنةً صحيحةً : قال السمعاين
مفهومةً، مسع الكثري، وحصل األصول من أي وجه، كان يضن ا، مسعت بقراءته كثرياً، وكان يدمي القراءة طول النهار من غري 

قرأ علي ابن اخلشاب غريب احلديث أليب حممد القتيب قراءةً ما مسعت قبلها مثلها يف : فتور، مسعت أبا شجاع البسطامي يقول
  .اعة من الفضالء، فكانوا يريدون أن يأخذوا عليه فلتة لسان، فما قدرواالصحة والسرعة، وحضر مج
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أخذ ابن اخلشاب احلساب واهلندسة عن أيب بكر قاضي املرستان، وأخذ الفرائض عن أيب بكر املزريف، وكان ثقةً، : وقال ابن النجار
صره يف علم العربية، حضرت كثرياً من جمالسه، كان ابن اخلشاب إمام أهل ع: ومل يكن يف دينه بذاك، وقرأت خبط الشيخ املوفق

  .ومل أمتكن من اإلكثار عنه لكثرة الزحام عليه، وكان حسن الكالم يف السنة وشرحها

يا أبله ما تراهم حويل : هل عندك كتاب اجلبال ؟ فقال: كنت عنده وعنده مجاعة من احلنابلة، فسأله مكي الغراد: قال ابن األخضر
  .وكان مزاحاً. ميد، مث يقصر: ميد القفا أو يقصر ؟ فقالأ: إنه سئل: ؟ وقيل

: كيف تقول هذا ومل تسمع قول اآلخر ؟ قال: قال. أنت أردأ شعراً منه: عرض اثنان عليه شعراً هلما، فسمع لألول، مث قال: وقيل

  .ألن هذا ال يكون أردأ منه

  .لو مل مزه مل يوجعك: قال. فؤادي: ما بك ؟ قال: وقال لرجل

  .كان ابن اخلشاب يتعمم بالعمامة، وتبقى مدةً حىت تسود وتتقطع من الوسخ وعليها ذرق العصافري: ل محزة بن القبيطيقا

    

ما تزوج ابن اخلشاب وال تسرى، وكان قذراً يستقي جبرة مكسورة، عدناه يف مرضه، فوجدناه بأسوء حال، : وقال ابن األخضر
 داره، وألبسه ثوباً نظيفاً، وأحضر األشربة واملاورد، فأشهدنا بوقف كتبه، فتفرقت، وباع فنقله القاضي أبو القاسم بن الفراء إىل

  .أكثرها أوالد العطار حىت بقي عشرها، فترك برباط املأمونية

كان خبيالً متبذالً، يلعب بالشطرنج على الطريق، ويقف على املشعوذ، وميزح، ألف يف الرد على احلريري يف : قال ابن النجار
  .مقاماته، وشرح اللمع، وصنف يف الرد على أيب زكريا التربيزي

  .عبارته أجود من قلمه، وكان ضيق العطن، ما كمل تصنيفاً: وقال القفطي

كان ابن اخلشاب إذا نودي على كتاب، أخذه وطالعه، وغل ورقه، مث : مسعت املبارك بن املبارك النحوي يقول: قال ابن النجار
  .تريه برخصهو مقطوع، فيش: يقول

ما فعل اهللا : لعله تاب، فقد قال عبد اهللا بن أيب الفرج اجلبائي، رأيت ابن اخلشاب وعليه ثياب بيض، وعلى وجهه نور، فقلت: قلت
  .غفر يل، ودخلت اجلنة، إال أن اهللا أعرض عين وعن كثري من العلماء ممن ال يعمل: بك ؟ قال

  .مات يف ثالث رمضان سنة سبع وستني ومخس مئة

  .فذكر حديثاً... أخربنا ابن الفراء، أخربنا ابن قدامة، أخربنا أبو حممد بن اخلشاب

  الصيدالني

  .الشيخ اجلليل العامل احملدث، مسند أصبهان، أبو املطهر، القاسم ابن الفضل بن عبد الواحد بن الفضل، األصبهاين الصيدالين

  .ولد سنة نيف وسبعني وأربع مئة

ميمي، والرئيس أيب عبد اهللا الثقفي، ومكي بن منصور الكرجي، وسليمان بن إبراهيم احلافظ، وجده ألمه أيب رزق اهللا الت: ومسع من
  .منصور حممد بن علي بن عبد الرزاق، ومجاعة كثرية

ليمين، أمحد بن حممد اجلرتي مث األصبهاين مبسند الشافعي، واحلافظ عبد القادر الرهاوي، وأبو نزار ربيعة بن احلسن ا: حدث عنه
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أبو : وحممد بن مسعود بن أيب الفتح املديين، وحممد بن أيب سعيد بن طاهر، ومعاوية بن حممد بن الفضل، وآخرون، ومن القدماء
  .الشيخ موفق الدين املقدسي وكرمية بنت احلبقبق، وعجيبة: سعد السمعاين، وروى عنه باإلجازة

  .، مليح اخلط، مسع وبالغكان متميزاً، حريصاً على طلب احلديث: قال السمعاين

  .ومسع ولده املعمر عبد الواحد بن أيب املطهر الكثري: قلت

  .تويف يف نصف مجادى األوىل سنة سبع وستني ومخس مئة وله نيف وتسعون سنة

سن بن وفيها تويف أبو علي أمحد بن حممد بن الرحيب، وابن اخلشاب، وعبد اهللا بن منصور بن املوصلي، والعاضد مبصر، وأبو احل
النعمة املريب ببلنسية، وأبو املظفر حممد بن أسعد بن احلليم العراقي، وأبو عبد اهللا حممد بن عبد الرحيم بن الفرس الغرناطي، وأبو 

 عبد اهللا حممد بن علي بن الرمامة قاضي فاس، وأبو املكارم املبارك بن حممد الباذرائي، والشاعر ايد أبو الفتوح نصر اهللا ابن قالقس

  .اإلسكندراين، ووجيه بن هبة اهللا السقطي، وأبو بكر حيىي بن سعدون بن متام القرطيب املقرىء

  الصيدالني

  .الشيخ اجلليل املعمر، مسند وقته، أبو جعفر، حممد بن احلسن بن احلسني األصبهاين الصيدالين

ي كالر، وبيىب بنت عبد الصمد اهلرمثية، وشيخ أجاز له يف سنة أربع وسبعني وأربع مئة عبد الرمحن بن حممد بن عفيف البوشنج
  .اإلسالم عبد اهللا بن حممد األنصاري، والزاهد حممد بن علي العمريي، وجنيب بن ميمون الواسطي

ومسع يف سنة أربع ومثانني من سليمان بن إبراهيم احلافظ، ورزق اهللا التميمي، والرئيس الثقفي، وأيب نصر أمحد بن مسري، وحممد بن 
بن حممد بن فضلويه، وحممد بن علي السكري، وثالثتهم مسعوا من أيب عبد اهللا اجلرجاين، ومسع من عمر بن أمحد السمسار، علي 

  .ومكي الكرجي، وحممد بن حممد بن عبد الوهاب املديين

  .خرج له أمحد بن عمر النايين جزءاً مساه آليل القالئد

احلافظ عبد القادر الرهاوي، وعبد الكرمي بن حممد املؤدب، والعماد أمحد بن عبد العظيم بن عبد اللطيف الشرايب، و: حدث عنه
  .أمحد ابن أمريكا الباقي إىل بعد سنة ثالثني وست مئة

  .وأجاز أبو جعفر للعلم ابن الصابوين، وكرمية امليطورية، وعجيبة الباقدارية

  .مات يف السادس والعشرين من ذي القعدة سنة مثان وستني ومخس مئة

  .انتهى إليه علو اإلسنادو

  نور الدين

    

صاحب الشام، امللك العادل، نور الدين، ناصر أمري املؤمنني، تقي امللوك، ليث اإلسالم، أبو القاسم، حممود بن األتابك قسيم الدولة 
  .أيب سعيد زنكي بن األمري الكبري آقسنقر، التركي السلطاين امللكشاهي

  .س مئةمولده يف شوال سنة إحدى عشرة ومخ
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  .ويل جده نيابة حلب للسلطان ملكشاه بن ألب آرسالن السلجوقي

ونشأ قسيم الدولة بالعراق، وندبه السلطان حممود بن حممد بن ملكشاه بإشارة املسترشد إلمرة املوصل وديار بكر والبالد الشامية، 
عرب سنة إحدى وأربعني، فتملك ابنه نور وظهرت شهامته وهيبته وشجاعته، ونازل دمشق، واتسعت ممالكه، فقتل على حصار ج

  .الدين هذا حلب، وابنه اآلخر املوصل

  .وكان نور الدين حامل راييت العدل واجلهاد، قل أن ترى العيون مثله، حاصر دمشق، مث متلكها، وبقي ا عشرين سنة

مرعش، وعني تاب، وهزم الربنس صاحب افتتح أوالً حصوناً كثرية، وفامية، والراوندان، وقلعة إلبرية، وعزاز، وتل باشر، و
  .أنطاكية، وقتله يف ثالثة آالف من الفرنج، وأظهر السنة حبلب وقمع الرافضة

وبىن املدارس حبلب ومحص ودمشق وبعلبك واجلوامع واملساجد، وسلمت إليه دمشق للغالء واخلوف، فحصنها، ووسع أسواقها، 
عدة، وأبطل املكوس من دار بطيخ وسوق الغنم والكيالة وضمان النهر واخلمر، مث وأنشأ املارستان ودار احلديث واملدارس ومساجد 

  .أخذ من العدو بانياس واملنيطرة، وكسر الفرنج مرات، ودوخهم، وأذهلم

وكان بطالً شجاعاً، وافر اهليبة، حسن الرمي، مليح الشكل، ذا تعبد وخوف وورع، وكان يتعرض للشهادة، مسع كاتبه أبو اليسر 
  . اهللا أن حيشره من بطون السباع وحواصل الطرييسأل

وبىن دار العدل، وأنصف الرعية، ووقف على الضعفاء واأليتام وااورين، وأمر بتكميل سور املدينة النبوية، واستخراج العني بأحد 
ذ ملك حران وسنجار وكذا فعل إ. دفنها السيل، وفتح درب احلجاز، وعمر اخلوانق والربط واجلسور واخلانات بدمشق وغريها

ووقف كتباً كثرية مثمنة، وكسر الفرنج واألرمن على حارم . والرها والرقة ومنبج وشيزر ومحص ومحاة وصرخد وبعلبك وتدمر
  .وكانوا ثالثني ألفاً، فقل من جنا، وعلى بانياس

اً به، فأكرمه، وبعث معه جيشاً وكانت الفرنج قد استضرت على دمشق، وجعلوا عليها قطيعةً، وأتاه أمري اجليوش شاور مستجري
لريد إىل منصبه، فانتصر، لكنه ختابث وتالءم، مث استنجد بالفرنج، مث جهز نور الدين رمحه اهللا جيشاً جلباً مع نائبه أسد الدين 

ور الدين، شريكوه، فافتتح مصر، وقهر دولتها الرافضية، وهربت منه الفرنج، وقتل شاور، وصفت الديار املصرية لشريكوه نائب ن
  .مث لصالح الدين، فأباد العبيديني، واستأصلهم، وأقام الدعوة العباسية

وكان نور الدين مليح اخلط، كثري املطالعة، يصلي يف مجاعة، ويصوم، ويتلو ويسبح، ويتحرى يف القوت، ويتجنب الكرب، ويتشبه 
ديث، وأمسعه باإلجازة، وكان من رآه شاهد من جالل روى احل: بالعلماء واألخيار، ذكر هاذ وحنوه احلافظ ابن عساكر، مث قال

حكى من صحبه حضراً وسفراً أنه ما مسع منه كلمة . السلطنة وهبة امللك ما يبهره، فإذا فاوضه، رأى من لطافته وتواضعه ما حيريه
واريه، ومىت تشكوا من فحش يف رضاه وال يف ضجره، وكان يواخي الصاحلني، ويزورهم، وإذا احتلم مماليكه أعتقهم، وزوجهم جب

  .والته عزهلم، وغالب ما متلكه من البلدان تسلمه باألمان، وكان كلما أخذ مدينةً، أسقط عن رعيته قسطاً

جاهد، وانتزع من الكفار نيفاً ومخسني مدينةً وحصناً، وبىن باملوصل جامعاً غرم عليه سبعني ألف : وقال أبو الفرج بن اجلوزي
ل موته، وبعث جنوداً فتحوا مصر، وكان مييل إىل التواضع وحب العلماء والصلحاء، وكاتبين مراراً، وعزم دينار، وترك املكوس قب

  .على فتح بيت املقدس، فتويف يف شوال سنة تسع وستني ومخس مئة

ل أغالفاً تارة، كان نور الدين مل ينشف له لبد من اجلهاد، وكان يأكل من عمل يده، ينسخ تارةً، ويعم: وقال املوفق عبد اللطيف
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ويلبس الصوف، ويالزم السجادة واملصحف، وكان حنفياً يراعي مذهب الشافعي ومالك، وكان ابنه الصاحل إمساعيل أحسن أهل 
  .زمانه

    

ضربت السكة واخلطبة لنور الدين مبصر، وكان زاهداً عابداً، متمسكاً بالشرع، جماهداً، كثري الرب واألوقاف، له : وقال ابن خلكان
ن املناقب ما يستغرق الوصف، تويف يف حادي عشر شوال بقلعة دمشق باخلوانيق، وأشاروا عليه بالفصد، فامتنع، وكان مهيباً فما م

  .روجع، وكان أمسر طويالً، حسن الصورة، ليس بوجهه شعر سوى حنكه، وعهد بامللك إىل ابنه وهو ابن إحدى عشرة سنة

 حنكه، وكان واسع اجلبهة، حسن الصورة، حلو العينني، طالعت السري، فلم أر فيها بعد كان أمسر، له حلية يف: وقال ابن األثري
اخللفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سريته، وال أكثر حترياً منه للعدل، وكان ال يأكل وال يلبس وال يتصرف إال من 

ليس يل إال هذا، ومجيع : عطاها ثالثة دكاكني، فاستقلتها، فقالملك له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة، لقد طلبت زوجته منه، فأ
ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمني، وكان يتهجد كثرياً، وكان عارفاً مبذهب أيب حنيفة، مل يترك يف بالده على سعتها مكساً، ومسعت 

  .أن حاصل أوقافه يف الرب يف كل شهر تسعة آالف دينار صورية

ومن : باهللا ال ختاطر بنفسك، فإن أصبت يف معركة ال يبقى للمسلمني أحد إال أخذه السيف، فقال: يقال له القطب النيسابور
  .حفظ اهللا البالد قبلي ال إله إال هو! حممود حىت يقال هذا ؟

  : كان ديناً تقياً، ال يرى بذل األموال إال يف نفع، وما للشعراء عنده نفاق، وفيه يقول أسامة: قلت

 له فكلٌّ على الخيرات منكمش  والناس قد زهدواسلطاننا زاهد 

  من المعاصي وفيها الجوع والعطش  مثل شهر الصوم طاهرةٌ أيامه

قد لبس : مل يلبس نور الدين حريراً وال ذهباً، ومنع من بيع اخلمر يف بالده قلت: قال جمد الدين ابن األثري يف نقل سبط اجلوزي عنه
وكان كثري الصوم، وله أوراد يف الليل والنهار، ويكثر اللعب بالكرة، فأنكر عليه فقري، فكتب : الخلعة اخلليفة والطوق الذهب ق

وأهديت له . واهللا ما أقصد اللعب، وإمنا حنن يف ثغر، فرمبا وقع الصوت، فتكون اخليل قد أدمنت على االنعطاف والكر والفر: إليه
  .وفية، فبيعت بألف دينارعمامة من مصر مذهبة، فأعطاها البن محويه شيخ الص

: قد قال لك: وجاءه رجل طلبه إىل الشرع، فجاء معه إىل جملس كمال الدين الشهرزوري، وتقدمه احلاجب يقول للقاضي: قال

فلما حضر سوى بينه وبني خصمه، وحتاكما، فلم يثبت للرجل عليه حق، وكان ملكاً، مث قال . اسلك معه ما تسلك مع آحاد الناس
  .اشهدوا أين قد وهبته لهف: السلطان

وكان يقعد يف دار العدل يف اجلمعة أربعة أيام، ويأمر بإزالة احلاجب والبوابني، وإذا حضرت احلرب، شد قوسني وتركاشني، وكان 
 مأمنه ال يكل اجلند إىل األمراء، بل يباشر عددهم وخيوهلم، وأسر إفرجنياً، فافتك نفسه منه بثالث مئة ألف دينار، فعند وصوله إىل

  .مات، فبىن باملال املارستان واملدرسة

أكثر نور الدين عام موته من الرب واألوقاف وعمارة املساجد، وأسقط ما فيه حرام، فما أبقى سوى : قال العماد يف الربق الشامي
  .اجلزية واخلراج والعشر، وكتب بذلك إىل مجيع البالد، فكتبت له أكثر من ألف منشور
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 نفقة خاصة يف الشهر من اجلزية ما يبلغ ألفي قرطاس يصرفها يف كسوته ومأكوله وأجرة طباخه وخياطه كل وكان له برسم: قال
  .ستني قرطاساً بدينار

  .كان له عجائز، فكان خييط الكوايف، ويعمل السكاكر، فيبعنها له سراً، ويفطر على مثنها: قال سبط اجلوزي

اً، مل ير على ظهر فرس أحد أشد منه، كأمنا خلق عليه ال يتحرك، وكان من أحسن كان من أقوى الناس قلباً وبدن: قال ابن واصل
الناس لعباً بالكرة، جيري الفرس وخيطفها من اهلواء، ويرميها بيده إىل آخر امليدان، وميسك اجلوكسان بكمه اوناً بأمره، وكان 

  .طاملا تعرضت للشهادة، فلم أدركها: يقول

    

نور الدين الشهيد، والذي أسقط من املكوس يف بالده ذكرته يف تارخينا الكبري : اشه، وعلى ألسنة الناسقد أدركها على فر: قلت
مفصالً، ومبلغه يف العام مخس مئة ألف دينار، وستة ومثانون ألف دينار، وأربعة وسبعون ديناراً من نقد الشام، منها على الرحبة ستة 

ع مئة ونيف، وعلى املوصل مثانية وثالثون ألف دينار، وعلى جعرب سبعة آالف عشر ألف دينار، وعلى دمشق مخسون ألف وسب
كُلُوا من ِرزِق ربكُم واشكُروا له "فأيقنوا أن ذلك إنعام مستمر على الدهور، باق إىل يوم النشور، ف : دينار ونيف، ويف الكتاب

وكتب يف رجب سنة سبع وستني ومخس . البقرة" نما إثْمه على الذين يبدلُونهفمن بدلَه بعد ما سِمعه فإ. "سبأ" بلْدةٌ ورب غَفُور
  .مئة

حكى يل جنم الدين بن سالم عن والده أن الفرنج ملا نزلت على دمياط، ما زال نور الدين عشرين يوماً يصوم : قال سبط اجلوزي
إنه رأى النيب صلى اهللا : ر أحد خياطبه يف ذلك، فقال إمامه حيىيوال يفطر إال على املاء، فضعف وكاد يتلف، وكان مهيباً، ما جيس

: قل له: فقال. يا رسول اهللا، رمبا ال يصدقين: فقلت. يا حيىي، بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط: عليه وسلم يف النوم يقول

فارتعد ! يا حيىي، حتدثين أو أحدثك ؟: ، فقال لهوانتبه حيىي، فلما صلى نور الدين الصبح، وشرع يدعو، هابه حيىي. بعالمة يوم حارم
نعم، فباهللا يا موالنا، ما : قال. أنا أحدثك، رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه الليلة، وقال لك كذا وكذا: حيىي، وخرس، فقال

: رغت وجهي على التراب، وقلتملا التقينا العدو، خفت على اإلسالم، فانفردت، ونزلت، وم: بعالمة يوم حارم ؟ فقال: معىن قوله

  .فنصرنا اهللا عليهم: قال. يا سيدي من حممود يف البني، الدين دينك، واجلند جندك، وهذا اليوم افعل ما يليق بكرمك

: ما تبسم نور الدين إال نادراً، حكى يل مجاعة من احملدثني أم قرؤوا عليه حديث التبسم، فقالوا له: وحكى يل تاج الدين قال

  .ال أتبسم من غري عجب: ، قالتبسم

تبسمك يف وجه أخيك صدقة، وقال جرير بن : اخلرب ليس بصحيح، ولكن التبسم مستحب، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  .ما حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآين إال تبسم: عبد اهللا

  .روقرب نور الدين بتربته عند باب اخلواصني يزا

ومتلك بعده ابنه امللك الصاحل أشهراً، وسلم دمشق إىل السلطان صالح الدين، وحتول إىل حلب، فدام صاحبها تسع سنني، ومات 
  .بالقولنج وله عشرون سنة، وكان شاباً ديناً رمحه اهللا

  حفده
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  .احلسني الطوسي العطاري الشافعي حفدهالشيخ الفقيه العالمة الواعظ اإلمام، جمد الدين، أبو منصور، حممد ابن أسعد بن حممد بن 

تفقه مبرو على اإلمام أيب بكر حممد بن منصور السمعاين، وبطوس على أيب حامد الغزايل، ومبرو الروذ على حميي السنة أيب حممد 
ان الدين عبد احلسني ابن مسعود البغوي ومسع منه كتابيه معامل الترتيل وشرح السنة وكتبهما، واشتغل ببخارى على العالمة بره

  .العزيز بن مازة احلنفي

  .وقدم أذربيجان واجلزيرة، ووعظ، ونفق سوقه، وازدمحوا عليه حلسن تذكريه، وال أعلم مل لقب حبفده

كتبت عنه مبرو ونيسابور، وكان فقيهاً واعظاً شاطراً جلداً فصيحاً، مسع من عبد الغفار الشريوي، واحلافظ : قال أبو سعد السمعاين
  .يان الرواسي، وناصر بن أمحد العياضيأيب الفت

أبو أمحد بن سكينة، وابن األخضر، ومشس الدين عبد الغفور بن بدل التربيزي البزوري، وأبو املواهب بن : وحدث عنه: قلت
  .صصرى، والقاضي اء الدين يوسف بن شداد، وأبو اد حممد بن احلسني القزويين

  .مولده سنة ست ومثانني وأربع مئة

  .يف بتربيز يف ربيع اآلخر سنة إحدى وسبعني ومخس مئةوتو

  ابن الرخلة

  .الشيخ العامل املقرىء املعمر، أبو حممد، صاحل بن املبارك بن حممد بن عبد الواحد، البغدادي الكرخي القزاز، عرف بابن الرخلة

  .أيب عبد اهللا بن طلحة النعايل، ومن أيب احلسني بن الطيوري: مسع من

يم بن أمحد البندنيجي، وحممد بن مشق، والشيخ العماد إبراهيم بن عبد الواحد املقدسي، وأبو احلسن حممد بن حممد مت: حدث عنه
النرسي، وأبو املعايل حممد بن أمحد بن صاحل اجليلي، ومجاعة، وإن كان احلافظ عبد القادر الرهاوي قد محل عنه، فذلك الذي يغلب 

  .على ظين

  .تني وسبعني ومخس مئة، رمحه اهللاوقد تويف يف صفر سنة اثن

  علي بن حميد بن عمار

    

الشيخ الصدوق اجلليل، أبو احلسن، الطرابلسي، مث املكي النحوي املقرىء، راوي صحيح البخاري عن عيسى بن أيب ذر اهلروي، 
  .واملنفرد بذلك، بقي إىل سنة إحدى وسبعني ومخس مئة

يب األندلسي، وناصر بن عبد اهللا املصري العطار، وعبد الرمحن بن أيب حرمي بن بنني احملدث حممد بن عبد الرمحن التجي: روى عنه
  .املكي، وسليمان بن أمحد السعدي املغربل

  .إنه عاش إىل سنة مخس وسبعني، وحدث فيها: وقيل

  شهدة
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  .سندة العراق، فخر النساءبنت احملدث أيب نصر أمحد ابن الفرج الدينوري، مث البغدادي اإلبري اجلهة، املعمرة، الكاتبة، م

  .ولدت بعد الثمانني وأربع مئة

أيب الفوارس طراد الزينيب، وابن طلحة النعايل، وأيب احلسن بن أيوب، وأيب اخلطاب بن البطر، وعبد الواحد بن علوان، : ومسع من
  .وأمحد بن عبد القادر اليوسفي، وثابت بن بندار، ومنصور بن حيد، وجعفر بن السراج، وعدة

  .هلا مشيخة مسعناهاو

ابن عساكر، والسمعاين، وابن اجلوزي، وعبد الغين، وعبد القادر الرهاوي، وابن األخضر، والشيخ املوفق، والشيخ : حدث عنها
العماد، والشهاب بن راجح، والبهاء عبد الرمحن، والناصح، والفخر اإلربلي، وتاج الدين عبد اهللا بن محويه، وأعز بن العليق، 

  . بن اخلري، واء الدين بن اجلميزي، وحممد بن املين، وأبو القاسم بن قمرية، وخلق كثريوإبراهيم

قرأت عليها، وكان هلا خط حسن، وتزوجت ببعض وكالء اخلليفة، وخالطت الدور والعلماء، وهلا بر وخري، : قال ابن اجلوزي
  . ومخس مئة، وحضرها خلق كثري وعامة العلماءوعمرت حىت قاربت املئة، توفيت يف رابع عشر احملرم سنة أربع وسبعني

  .انتهى إليها إسناد بغداد، وعمرت حىت أحلقت الصغار بالكبار، وكانت تكتب خطاً جيداً، لكنه تغري لكربها: وقال الشيخ املوفق

عد بن حممد بن سعد ومات معها أمحد بن علي بن الناعم الوكيل، وأسعد بن بلدرك بن أيب اللقاء البواب، واألمري شهاب الدين س
بن صيفي الشاعر احليص بيص، وأبو صاحل سعد اهللا بن جنا بن الوادي الدالل، وأبو رشيد عبد اهللا بن عمر األصبهاين، وأبو نصر 

  .عبد الرحيم بن عبد اخلالق بن يوسف، وعمر بن حممد العليمي، وأبو عبد اهللا بن ااهد اإلشبيلي الزاهد، وحممد بن نسيم العيشوين

  ابن ماشاذه

الشيخ اإلمام املعمر املقرىء اود احملرر، مسند أصبهان، أبو بكر، حممد بن أمحد بن أيب الفرج بن ماشاذه األصبهاين السكري 
  .املقرىء، خامتة من مسع من سليمان بن إبراهيم احلافظ

  .ومسع من الرئيس أيب عبد اهللا الثقفي، ومكي بن منصور الكرجي، ومجاعة

مد بن مكي احلنبلي، وعبد القادر احلافظ، وعبد األعلى بن حممد بن حممد الرستمي، وإسحاق بن مطهر اليزدي، حم: حدث عنه
  .وأمحد ابن إبراهيم بن سفيان بن مندة، وجامع بن أمحد اخلباز األصبهانيون، وباإلجازة كرمية القرشية

  .وكان من كبار املقرئني، وما علمت على من تال

  .بعني ومخس مئة وله نيف وتسعون سنةمات سنة اثنتني وس

  المعداني

  .الشيخ الثقة املعمر، أبو القاسم، رجاء بن حامد بن رجاء بن عمر، األصبهاين املعداين

  .رزق اهللا التميمي، وسليمان احلافظ، ومكي بن عالن، وطبقتهم: مسع من

ود بن ماشاذه، وحممود بن حممد الوركاين، وسبطه حممد عبد القادر الرهاوي، وأبو نزار ربيعة اليمين، وسليمان ابن دا: حدث عنه
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  .بن عمر بن أيب الفضائل، وحممد بن حممد بن أيب املعايل الوثايب، وآخرون، وأجاز لكرمية وغريها

  .مل أظفر له بوفاة، تويف سنة نيف وستني ومخس مئة

  نصر بن سيار

  .، شرف الدين، أبو الفتح الكناين اهلروي احلنفي القاضيابن صاعد بن سيار، الشيخ اإلمام الفقيه املعمر، مسند خراسان

مسع الكثري من جده القاضي أيب العالء صاعد بن سيار بن حيىي بن حممد بن إدريس، والقاضي أيب عامر حممود بن القاسم األزدي 
د األعلى بن عبد الواحد مسع منه جامع أيب عيسى، وجنيب بن ميمون الواسطي، والزاهد حممد بن علي العمريي، وأيب عطاء عب

  .املليحي، وأيب نصر أمحد ابن أمريجه، ومجاعة

  .وله إجازة من شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري، وأيب القاسم أمحد بن حممد اخلليلي

  .وقد مسع من جده صحيح اإلمساعيلي

  . عن جدهمسعت منه اجلامع للترمذي، والزهد لسعيد بن منصور، رواه: قال السمعاين يف التحبري

وكان فقيهاً مناظراً فاضالً متديناً، حسن السرية، مطبوع احلركات، تاركاً للتكلف، سليم اجلانب، ولد سنة مخس وسبعني : قال
  .وأربع مئة

    

حدث عنه هو وابنه عبد الرحيم، وزنكي بن أيب الوفاء، ومودود بن حممود، وضياء الدين أبو بكر بن علي املامنجي، واحلافظ : قلت
  .ابن الشريازي: بد القادر الرهاوي، وباإلجازةع

  .مات يوم عاشوراء سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة

  ابن قالقس

  .الشاعر ايد البليغ، أبو الفتوح، نصر اهللا بن عبد اهللا بن خملوف اللخمي اإلسكندري، ويلقب بالقاضي األعز

  .وديوانه مشهور

  .ونظمه بديع. وله يف السلفي مدائح

  .يمن، ومدح الكبارودخل ال

  .مات شاباً يف شوال سنة سبع وستني ومخس مئة

  القرطبي

  .اإلمام، شيخ املوصل، أبو بكر، حيىي بن سعدون بن متام، األزدي القرطيب املقرىء النحوي

  .ويلقب بصائن الدين. ولد سنة ست ومثانني وأربع مئة

  . القاسم بن الفحام باإلسكندريةأخذ القراءات عن أيب القاسم خلف بن النخاس بقرطبة، وعن أيب
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ومسع من أيب حممد بن عتاب، وحممد بن بركات السعيدي، وأيب صادق مرشد املدينني وأيب جعفر أمحد بن عبد احلق، وأيب بكر 
حممد بن سعيد الضرير مقرىء املهدية، وأيب عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي صاحب السداسيات، واحملدث رزين بن معاوية، وسار 
  .إىل أن بلغ خوارزم، وأخذ عن الزخمشري، ومسع ببغداد من ابن احلصني، وأيب العز ابن كادش، وبدمشق من مجال اإلسالم السلمي

  .وكان ثقةً متقناً، بارعاً يف العربية، بصرياً بعلل القراءات، ديناً خرياً ناسكاًن وافر احلرمة، خترج به أئمة

وصلي، وحممد بن عبد الكرمي البوازجيي، والقاضي اء الدين يوسف بن شداد، وحممد بن حممد تال عليه الفخر حممد بن أيب الفرج امل
  .بن الكال احللي، وأبو جعفر القرطيب

  .احلافظان ابن عساكر والسمعاين، وأبو احلسن القطيعي، وعبد اهللا بن حسني املوصلي، وعدة: وحدث عنه

  .س مئةتويف باملوصل يوم عيد الفطر سنة سبع وستني ومخ

كنت أرى من يأيت الشيخ، فيعطيه شيئاً ملفوفاً ويذهب، مث تقصينا ذلك، فعلمنا أا دجاجة مسموطة كانت برمسه : قال ابن شداد
  .والزمته إحدى عشرة سنة: قال. كل يوم، يشتريها ذلك الرجل، ويسمطها، فإذا قام الشيخ توىل طبخها

  البطائحي

  . علي بن عساكر بن املرحب البطائحي الضريراإلمام، مقرىء العراق، أبو احلسن،

وتقدم يف هذا . تال بالروايات الكثرية على أيب العز القالنسي، وأيب عبد اهللا البارع، وأيب بكر املزريف، وعمر بن إبراهيم الزيدي
  .الشأن

  .أيب طالب بن يوسف، وهبة اهللا بن احلصني: وحدث عن

  .وله مصنف يف القراءات

  .ة جيداًوكان يدري العربي

  .الوزير عون الدين، وعبد العزيز بن دلف، واخلطيب اء الدين بن اجلميزي، وعدة: أخذ عنه القراءات

  .ابن األخضر، وعبد الغين، وعبد القادر الرهاوي، وابن باقا، والشيخ املوفق، وآخرون: وحدث عنه

لزهد ألمحد، وكان مقرىء بغداد، وكان عاملاً بالعربية، إماماً مسعنا من البطائحي اإلبانة البن بطة، وا: قرأت خبط الشيخ موفق الدين
  .يف السنة

  .ولد سنة تسعني وأربع مئة: قيل: وقال الضياء

  .تويف يف شعبان سنة اثنتني وسبعني ومخس مئة

نا أبو إسحاق أخربنا عبد احلافظ بنابلس، أخربنا ابن قدامة، أخربنا علي بن عساكر بقراءيت، أخربكم أبو طالب اليوسفي، أخرب
الربمكي، أخربنا حممد بن خبيت، أخربنا عمر بن حممد، حدثنا أبو بكر األترم، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا ثابت، 

ونس ي" ِللَِّذين أَحسنوا احلُسنى وِزيادةٌ: "عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن صهيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية
أمل يبيض : يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا عهداً يريد أن ينجزكموه، قالوا: إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار، نادى مناد: قال
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وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا اجلنة، وجيرنا من النار ؟ فيكشف احلجاب، فينظرون إليه، فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئاً أحب إليهم 
  . ذلك وال أقر ألعينهم منهمن

  تجني

  .بنت عبد اهللا، أم عتب الوهبانية، عتيقة أيب املكارم بن وهبان

  .هي آخر من مسع طراد الزينيب وأيب عبد اهللا بن طلحة النعايل موتاً ببغداد

لفتوح بن احلصري، وهبة السمعاين، وابن عساكر، والشيخ املوفق، والناصح ابن احلنبلي، والبهاء عبد الرمحن، وأبو ا: حدث عنها
اهللا بن احلسن الدوامي، وحممد بن عبد الكرمي السيدي، وفخر النساء بنت الوزير حممد بن رئيس الرؤساء، وإبراهيم بن اخلري، وحيىي 

  .بن قمرية، وآخرون

    

  .أجازت لنا، وتوفيت يف شوال سنة مخس وسبعني ومخس مئة: قال ابن الدبيثي

  خديجة

  .بن عبد الكرمي، فخر النساء، بنت النهرواين، امرأة صاحلة معمرةبنت أمحد بن احلسن 

  .ابن طلحة النعايل: روت عن

  .ابن أخيها علي بن روح، والشيخ املوفق، ونصر بن عبد الرزاق، والشيخ العماد املقدسي، وآخرون: حدث عنها

  .تويف يف رمضان سنة سبعني ومخس مئة

  .ىء إبراهيم بن اخلريوآخر من تبقى من أصحاا بالسماع املقر

وفيها مات أمحد بن املبارك بن سعد املرقعاين، وقاضي القضاة أبو طالب روح بن أمحد احلديثي، وعبد اهللا بن عبد الصمد السلمي 
  .والد أمحد العطار، وأبو بكر حممد بن علي بن حممد الطوسي، وحممد بن عبد اهللا بن حممد بن خليل القيسي اللبلي

  عبد الحق

حلافظ عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف، الشيخ العامل اخلري املسند الثقة، أبو احلسني البغدادي اليوسفي، ابن ا
  .من بيت احلديث، والفضل

  .ولد سنة أربع وتسعني وأربع مئة

ج، وأيب احلسن بن العالف، وأيب سعد وأمسعه أبوه الكثري من أيب احلسني بن الطيوري، وأيب القاسم الربعي، وجعفر بن أمحد السرا
  .بن خشيش، وأيب القاسم بن بيان، وأيب طالب بن يوسف، وخلق

أبو حممد بن األخضر، وابن احلصري، وعبد القادر الرهاوي، وعبد الغين، وابن قدامة، وابن راجح، ومحد بن صديق، : حدث عنه
طاح، وقيصر البواب، وإبراهيم بن اخلري، وأعز بن العليق، وأبو احلسن وأبو احلسن بن القطيعي، وعبد الرمحن بن خبتيار، وعمر بن ب
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  .بن اجلميزي، وحممد بن عبد الكرمي السيدي، وخلق

  .هو أثبت أقرانه: قال أبو الفضل بن شافع

  .كان ال حيدث مبا مسعه حضوراً تورعاً: وقال ابن األخضر

  .كان حافظاً لكتاب اهللا، ديناً ثقةً: وقال ابن اجلوزي

مسعنا عليه كثرياً، وكان من بيت احلديث، وكان صاحلاً فقرياً، وكان عسراً يف السماع جداً، ورزقت منه : قال البهاء عبد الرمحنو
  .حظاً، وكان يعريين األجزاء، فأكتبها، وكان يتلو يف اليوم عشرين جزءاً

  .مات يف مجادى األوىل سنة مخس وسبعني ومخس مئة: قلت

 أمحد بن أيب الوفاء الصائغ، وأبو حيىي اليسع ابن حزم الغافقي، وجتين الوهبانية، واملستضيء بأمر اهللا، وعبد وفيها مات أبو الفتح
احملسن بن تريك البيع، واحملدث علي بن أمحد احلسيين الزيدي القدوة، وأبو املعايل علي بن هبة اهللا بن خلدون، واحملدث أبو احملاسن 

وعيسى بن أمحد أبو هاشم الدوشايب اهلراس، واحلافظ أبو بكر بن خري اللمتوين، واحلافظ أبو حممد عمر بن علي القرشي عم كرمية، 
  .بن أيب غالب الباقداري، ومنوجهر بن تركانشاه، وأبو حممد املبارك بن علي ابن الطباخ مبكة

  ابن عساكر

  . الدمشقي الشافعي، صاحب تاريخ دمشقاإلمام العالمة احلافظ الكبري اود، حمدث الشام، ثقة الدين، أبو القاسم

ولد يف احملرم يف أول الشهر سنة تسع وتسعني وأربع مئة، : نقلت ترمجته من خط ولده احملدث أيب حممد القاسم بن علي، فقال
  .ينومسعه أخوه صائن الدين هبة اهللا يف سنة مخس ومخس مئة وبعدها، وارحتل إىل العراق يف سنة عشرين، وحج سنة إحدى وعشر

  .وارحتل إىل خراسان على طريق أذربيجان يف سنة تسع وعشرين ومخس مئة: قلت

فعساكر ال أدري لقب من هو من أجداده، أو لعله اسم . وهو علي بن الشيخ أيب حممد احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني
  .ألحدهم

 خرجها له شيخه احلافظ أبو بكر اخلطيب مسعناها باالتصال، الشريف أبا القاسم النسيب، وعنده عنه األجزاء العشرون اليت: مسع
ومسع من قوام ابن زيد صاحب ابن هزارمرد الصريفيين، ومن أيب الوحش سبيع بن قرياط صاحب األهوازي، ومن أيب طاهر 

مني هبة اهللا بن األكفاين، وعبد احلنائي، وأيب احلسن بن املوازيين، وأيب الفضائل املاسح، وحممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، واأل
  .الكرمي بن محزة، وطاهر بن سهل اإلسفراييين، وخلق بدمشق

وأقام ببغداد مخسة أعوام، حيصل العلم، فسمع من هبة اهللا بن احلصني، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وقراتكني بن أسعد، وأيب 
  . البارع، وأمحد ابن ملوك الوراق، والقاضي أيب بكر، وخلق كثريغالب بن البناء، وهبة اهللا بن أمحد بن الطرب، وأيب احلسن

  .ومبكة من عبد اهللا بن حممد املصري امللقب بالغزال

  .وباملدينة من عبد اخلالق بن عبد الواسع اهلروي

  .وبأصبهان من احلسني بن عبد امللك اخلالل، وغامن بن خالد، وإمساعيل بن حممد احلافظ، وخلق
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  . أيب عبد اهللا الفراوي، وأيب حممد السيدي، وزاهر الشحامي، وعبد املنعم بن القشريي، وفاطمة بنت زعبل، وخلقوبنيسابور من

  .ومبرو من يوسف بن أيوب اهلمذاين الزاهد، وخلق

  .وراة من متيم بن أيب سعيد املؤدب، وعدة

  .ومذان وتربيز واملوصل. وبالكوفة من عمر بن إبراهيم الزيدي الشريف

  .عمل أربعني حديثاً بلدانيةو

وعدد شيوخه الذي يف معجمه ألف وثالث مئة شيخ بالسماع، وستة وأربعون شيخاً أنشدوه، وعن مئتني وتسعني شيخاً باإلجازة، 
  .الكل يف معجمه، وبضع ومثانون امرأة هلن معجم صغري مسعناه

  .وحدث ببغداد واحلجاز وأصبهان ونيسابور

  .وصنف الكثري

  . حافظاً متقناً ذكياً بصرياً ذا الشأن، ال يلحق شأؤه، وال يشق غباره، وال كان له نظري يف زمانهوكان فهماً

معمر بن الفاخر، واحلافظ أبو العالء العطار، واحلافظ أبو سعد السمعاين، وابنه القاسم بن علي، واإلمام أبو جعفر : حدث عنه
بو القاسم بن صصرى، وقاضي دمشق أبو القاسم بن احلرستاين، واحلافظ عبد القرطيب، واحلافظ أبو املواهب بن صصرى، وأخوه أ

القادر الرهاوي، واملفيت فخر الدين عبد الرمحن بن عساكر، وأخواه زين األمناء حسن، وأبو نصر عبد الرحيم، وأخوهم تاج األمناء 
والفقيه عبد القادر بن أيب عبد اهللا البغدادي، والقاضي أمحد، وولده العز النسابة، ويونس بن حممد الفارقي، وعبد الرمحن بن نسيم، 

أبو نصر بن الشريازي، وعلي بن حجاج البتلهي، وأبو عبد اهللا حممد بن نصر القرشي ابن أخي الشيخ أيب البيان، وأبو املعايل أسعد، 
 حممد بن عبد الوهاب بن الشريجي، والسديد مكي ابنا املسلم بن عالن، وحممد بن عبد الكرمي بن اهلادي احملتسب، وفخر الدين

وأبو إسحاق إبراهيم وعبد العزيز ابنا أيب طاهر اخلشوعي، وعبد الواحد بن أمحد ابن أيب املضاء، ونصر اهللا بن عبد الرمحن بن فتيان 
اين، وسيف الدولة األنصاري، وعبد اجلبار بن عبد الغين بن احلرستاين، وحممد بن أمحد املاكسيين، وحماسن بن أيب القاسم اجلوبر

حممد بن غسان، وعبد الرمحن بن شعلة البيت سوائي، وخطاب بن عبد الكرمي املزي، وعتيق ابن أيب الفضل السلماين، وعمر بن 
  .عبد الوهاب بن الرباذعي، وحممد بن رومي السقباين، والرشيد أمحد بن املسلمة، واء الدين علي بن اجلميزي، وخلق

  .ن أربعني نفساً من أصحاب احلافظ أفردت هلم جزءاًوقد روى لشيوخي حنو م

وكان له إجازات عالية، فأجاز له مسند بغداد احلاجب أبو احلسن بن العالف، وأبو القاسم بن بيان، وأبو علي بن نبهان الكاتب، 
صاحب القاضي أيب بكر أمحد بن وأبو الفتح أمحد بن حممد احلداد، وغامن الربجي، وأبو علي احلداد املقرىء، وعبد الغفار الشريوي 

  .احلسن احلريي، وخلق سواهم أجازوا له وهو طفل

روي عنه أشياء من تصانيفه باإلجازة يف حياته واشتهر امسه يف األرض، وتفقه يف حداثته على مجال اإلسالم أيب : قال ابنه القاسم
بن علي القرشي يف النحو، وعلق مسائل من اخلالف عن احلسن السلمي وغريه، وانتفع بصحبة جده ألمه القاضي أيب املفضل عيسى 

فمن ذلك تارخيه يف : قال. أيب سعد بن أيب صاحل الكرماين ببغداد، والزم الدرس والتفقه بالنظامية ببغداد، وصنف ومجع فأحسن
ني جزءاً، وعوايل مالك، ومجع املوافقات يف اثنني وسبع: اجلزء عشرون ورقةً، فيكون ستة عشر ألف ورقة قال: مثان مئة جزء قلت

هو رواية جمردة مل يترجم فيه شيوخه : والذيل عليه مخسني جزءاً، وغرائب مالك عشرة أجزاء، واملعجم يف اثين عشر جزءاً قلت
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وله مناقب الشبان مخسة عشر جزءاً، وفضائل أصحاب احلديث أحد عشر جزء، فضل اجلمعة جملد، وتبيني كذب املفتري فيما : قال
 األشعري جملد، واملسلسالت جملد، والسباعيات سبعة أجزاء، من وافقت كنيته كنية زوجته أربعة أجزاء، ويف إنشاء دار نسب إىل

السنة ثالثة أجزاء، يف يوم املزيد ثالثة أجزاء، الزهادة يف الشهادة جملد، طرق قبض العلم، حديث األطيط، حديث اهلبوط وصحته، 
  .عوايل األوزاعي وحاله جزآن

    

اخلماسيات جزء، السداسيات جزء، أمساء األماكن اليت مسع فيها، اخلضاب، إعزاز اهلجرة عند : ومن تواليف ابن عساكر اللطيفة
إعواز النصرة، املقالة الفاضحة، فضل كتابة القرآن، من ال يكون مؤمتناً ال يكون مؤذناً، فضل الكرم على أهل احلرم، يف حفر 

ت، أمساء صحابة املسند، أحاديث رأس مال شعبة، أخبار سعيد بن عبد العزيز، مسلسل العيد، األبنة، ما تغني: اخلندق، قول عثمان
فضائل العشرة جزآن، من نزل املزة، يف الربوة والنريب، يف كفر سوسية، رواية أهل صنعاء، أهل احلمريني، فذايا، بيت قوفا، 

رابا، بيت سوا، جركان، جديا وطرميس، زملكا، جوبر، بيت هليا، البالط، قرب سعد، جسرين، كفر بطنا، حرستا، دوما مع مس
برزة، منني، يعقوبا، أحاديث بعلبك، فضل عسقالن، القدس، املدينة، مكة، كتاب اجلهاد، مسند أيب حنيفة ومكحول، العزل وغري 

األبدال، وفضل عاشوراء ثالثة أجزاء، ذلك، واألربعون الطوال جميليد، واألربعون البلدية جزء، واألربعون يف اجلهاد، واألربعون 
وطرق قبض العلم جزء، كتاب الزالزل جميليد، املصاب بالولد جزآن، شيوخ النبل جميليد، عوايل شعبة اثنا عشر جزءاً، عوايل سفيان 

  .أربعة أجزاء، معجم القرى واألمصار جزء وسرد له عدة تواليف

  .وأملى أربعة مئة جملس ومثانية: قال

مواظباً على صالة اجلماعة وتالوة القرآن، خيتم كل مجعة، وخيتم يف رمضان كل يوم، ويعتكف يف املنارة الشرقية، وكان : قال
وكان كثري النوافل واألذكار، حييي ليلة النصف والعيدين بالصالة والتسبيح، وحياسب نفسه على حلظة تذهب يف غري طاعة، قال 

وحدثين أن أباه رأى رؤيا معناه يولد لك ولد حييي . تلدين غالماً يكون له شأن: الً يقولملا محلت يب أمي، رأت يف منامها قائ: يل
  .أرجو أن حييي اهللا بك هذا الشأن: اهللا به السنة، وملا عزم على الرحلة، قال له أبو احلسن بن قبيس

قدم علينا أبو علي بن :  اجلماعة، فقالكنت يوماً أقرأ على أيب الفتح املختار بن عبد احلميد وهو يتحدث مع: وحدثين أيب قال
  .ما رأينا مثله، حىت قدم علينا هذا، فلم نر مثله: ما رأينا مثله، مث قدم علينا أبو سعد السمعاين، فقلنا: الوزير، فقلنا

 أيب القاسم ما رأيت يف سن: وحكى يل أبو احلسن علي بن إبراهيم األنصاري احلنبلي، عن أيب احلسن سعد اخلري قال: قال القاسم
  .احلافظ مثله

إن : وحدثنا التاج حممد بن عبد الرمحن املسعودي، مسعت احلافظ أبا العالء اهلمذاين يقول لبعض تالمذته وقد استأذنه أن يرحل فقال
، فإنه حافظ عرفت أستاذاً أعلم مين أو يف الفضل مثلي، فحينئذ آذن إليك أن تسافر إليه، اللهم إال أن تسافر إىل احلافظ ابن عساكر

وكان جيري ذكره عند ابن شيخه . وأثىن عليه.. حافظ الشام أبو القاسم، يسكن دمشق: من هذا احلافظ ؟ فقال: كما جيب، فقلت
. ما نعلم من يستحق هذا اللقب اليوم أعين احلافظ ويكون حقيقاً به سواه: وهو اخلطيب أبو الفضل بن أيب نصر الطوسي، فيقول

  .اهب بن صصرىكذا حدثين أبو املو

أنا أعلم أنه ال يساجل احلافظ أبا القاسم يف شأنه أحد، فلو خالق : ملا دخلت مهذان أثىن عليه احلافظ أبو العالء، وقال يل: وقال
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  .الناس ومازجهم كما أصنع، إذاً الجتمع عليه املوافق واملخالف

هو بعيد من هذا كله، مل يشتغل منذ أربعني سنةً إال : توكيف ترى الناس له ؟ قل: أي شيء فتح له: وقال يل أبو العالء يوماً
احلمد هللا، هذا مثرة العلم، أال إنا قد حصل لنا هذه الدار والكتب : باجلمع والتصنيف والتسميع حىت يف نزهة وخلواته، فقال

اد إال شعلة نار من توقده ما كان يسمى أبو القاسم ببغد: مث قال يل. واملسجد، هذا يدل على قلة حظوظ أهل العلم يف بالدكم
  .وذكائه وحسن إدراكه

قدم علينا ابن عساكر، فقرأ علي يف : حكى لنا الفراوي قال: وروى زين األمناء، حدثنا ابن القزويين عن والده مدرس النظامية قال
أنا رسول : د شخص، فقالثالثة أيام فأكثر، فأضجرين، وآليت أن أغلق بايب، وأمتنع، جرى هذا اخلاطر يل بالليل، فقدم من الغ

إن قدم بلدكم رجل من أهل الشام أمسر : امض إىل الفراوي، وقل له: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليك، رأيته يف النوم، فقال
  .فما كان الفراوي يقوم حىت يقوم احلافظ أوالً: قال. يطلب حديثي، فال يأخذك منه ضجر وال ملل

    

أما ببغداد، فأبو عامر العبدري، وأما بأصبهان، فأبو : أذاكره يف خلواته عن احلفاظ الذين لقيهم، فقالوأنا كنت : قال أبو املواهب
ال تقل هذا، قال اهللا : فقال. فعلى هذا ما رأى سيدنا مثل نفسه: فقلت له. نصر اليوناريت، لكن إمساعيل احلافظ كان أشهر منه

إن عيين مل تر : نعم، لو قال قائل: الضحى، فقال" وأما ِبِنعمِة ربك فحدثْ: "فقد قال: النجم قلت" فَالَ تزكُّوا أنفُسكُم: "تعاىل
  .مثلي لصدق

مل أر مثله وال من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعني سنةً من لزوم اجلماعة : وأنا أقول: قال أبو املواهب
ر، واالعتكاف يف رمضان وعشر ذي احلجة وعدم التطلع إىل حتصيل األمالك وبناء الدور، قد يف اخلمس يف الصف األول إال من عذ

أسقط ذلك عن نفسه، وأعرض عن طلب املناصب من اإلمامة واخلطابة، وأباها بعد أن عرضت عليه، وقلة التفاته إىل األمراء، وأخذ 
ملا عزمت على التحديث واهللا املطلع أنه ما محلين على : قال يل. ة الئمنفسه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ال تأخذه يف اهللا لوم

مىت أروي كل ما قد مسعته، وأي فائدة يف كوين أخلفه بعدي صحائف ؟ فاستخرت اهللا، : ذلك حب الرئاسة والتقدم، بل قلت
يف ذلك سنة ثالث وثالثني، ومن أحق ذا منك ؟ فشرعت : واستأذنت أعيان شيوخي ورؤساء البلد، وطفت عليهم، فكل قال

اجلس إىل سارية من هذه السواري : قال يل جدي القاضي أبو املفضل ملا قدمت من سفري: فقال يل والدي أبو القاسم احلافظ
  ...حىت جنلس إليك، فلما عزمت على اجللوس اتفق أنه مرض، ومل يقدر له بعد ذلك اخلروج إىل املسجد

ان أيب رمحه اهللا قد مسع أشياء مل حيصل منها نسخاً اعتماداً على نسخ رفيقه احلافظ أيب علي بن وك: إىل أن قال أبو حممد القاسم
الوزير، وكان ما حصله ابن الوزير ال حيصله أيب، وما حصله أيب ال حيصله ابن الوزير، فسمعت أيب ليلةً يتحدث مع صاحب له يف 

الوزير يقدم بالكتب مثل الصحيحني وكتب البيهقي واألجزاء، فاتفق رحلت وما كأين رحلت، كنت أحسب أن ابن : اجلامع، فقال
يوسف بن فاروا اجلياين، ووصول رفيقنا أيب احلسن املرادي، وما أرى أحداً : سكناه مبرو، وكنت أؤمل وصول رفيق آخر له يقال له

 يسرية حىت قدم أبو احلسن املرادي، فأنزله أيب فلم ميض إال أيام: قال. منهم جاء، فال بد من الرحلة ثالثةً وحتصيل الكتب واملهمات
يف مرتلنا، وقدم بأربعة أسفاط كتب مسموعة، ففرح أيب بذلك شديداً، وكفاه اهللا مؤنة السفر، وأقبل على تلك الكتب، فنسخ 

 مجلةً حىت مل يبق عليه واستنسخ وقابل، وبقي من مسموعاته أجزاء حنو الثالث مئة، فأعانه عليها أبو سعد السمعاين، فنقل إليه منها
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  .أكثر من عشرين جزءاً، وكان كلما حصل له جزء منها كأنه قد حصل على ملك الدنيا

أخربين أبو القاسم احلافظ إمالًء مبىن وكان من أحفظ من رأيت وكان : قرأت خبط معمر بن الفاخر يف معجمه: قال ابن النجار
من لقيناهم، قدم أصبهان ونزل يف داري، وما رأيت شاباً أحفظ وال أورع وال شيخنا إمساعيل ابن حممد اإلمام يفضله على مجيع 

  .استأذنت أمي يف الرحلة إليها، فما أذنت: أتقن منه، وكان فقيهاً أديباً سنياً، سألته عن تأخره عن الرحلة إىل أصبهان، قال

 حسن السمت، مجع بني معرفة املتون واألسانيد، أبو القاسم كثري العلم، غزير الفضل، حافظ متقن، دين خري،: وقال السمعاين
مجع ما مل جيمعه غريه، وأرىب على أقرانه، دخل نيسابور قبلي بشهر، مسعت منه، ومسع : إىل أن قال... صحيح القراءة، متثبت حمتاط

ه تصل إيل، وأنفذ مين، ومسعت منه معجمه، وحصل يل بدمشق نسخة به، وكان قد شرع يف التاريخ الكبري لدمشق، مث كانت كتب
  .جواا

سألت شيخنا أبا احلسن علي بن املفضل احلافظ عن أربعة : مسعت احلافظ أبا حممد املنذري يقول: مسعت احلافظ علي بن حممد يقول
ابن عساكر وأبو موسى : قلت. ابن عساكر أحفظ: احلافظ ابن عساكر، واحلافظ ابن ناصر، فقال: من هم ؟ قلت: تعاصروا، فقال

  .السلفي شيخنا، السلفي شيخنا: ابن عساكر وأبو طاهر السلفي ؟ فقال: قلت. ابن عساكر: يين ؟ قالاملد

  .لوح بأن ابن عساكر أحفظ، ولكن تأدب مع شيخه، وقال لفظاً حمتمالً أيضاً لتفضيل أيب طاهر، فاهللا أعلم: قلت

    

ستعار له شيئاً من تاريخ دمشق، فلما طالعه، انبهر لسعة حفظ وبلغنا أن احلافظ عبد الغين املقدسي بعد موت ابن عساكر نفذ من ا
  .ندم على تفويت السماع منه، فقد كان بني ابن عساكر وبني املقادسة واقع، رحم اهللا اجلميع: ابن عساكر، ويقال

  : وأليب علي احلسني بن عبد اهللا بن رواحة يرثي احلافظ ابن عساكر

 من إليه كان شد الرواجل مضى  ذرا السعي في نيل العلى والفضائل

 أسى أو دمع سحٍب هواطل بنار  لساري البرق إني نعيته وقوال

 لم يلق غير جداول سواحله  كان إال البحر غار ومن يرد وما

 عوالي صحبه بنوازل وليس  وهبكم رويتم علمه عن رواته

 التّقى منه ونجح الوسائل وعز  فاتكم نور الهدى بوفاته فقد

 ما نخشاه بدعة خاذل فأقرب  سنّة المختار من ذب ناصر خلت

 كّل مجادل شافي عي فأصبح  لإلمام الشافعي مقالةً نحا

من التشبيه شبهة باطل  من التجسيم باب ضاللٍة وسد ورد. 

  .قتل ناظمها على عكا سنة مخس ومثانني

  : ومن نظم احلافظ أيب القاسم

 األحاديث العوالي رفهوأش  إن الحديث أجّل علٍم أال

 الفوائد واألمالي وأحسنه  كّل نوٍع منه عندي وأنفع
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 كأفواه الرجال تحقّقه  لن ترى للعلم شيئاً فإنك

 عن الشّيوخ بال مالل وخذه  يا صاح ذا حرٍص عليه فكن

  من التصحيف بالداء العضال  تأخذه من صحٍف فترمى وال

  : وله

  ا ذا التّصابي وما ذا الغزلفم  نفس ويحك جاء المشيب أيا

 وجاء مشيبي كأن لم يزل  شبابي كأن لم يكن تولّى

 المنون بها قد نزل وخطب  بنفسي على غرٍة كأنّي

 .قدر اللّه لي في األزل وما  ليت شعري ممن أكون فيا

ترك للشهادات على احلكام وهذه والبن عساكر شعر حسن ميليه عقيب كثري من جمالسه، وكان فيه اجنماع عن الناس، وخري، و
  .الرعونات

تويف يف رجب سنة إحدى وسبعني ومخس مئة ليلة االثنني حادي عشر الشهر، وصلى عليه القطب النيسابوري، وحضره السلطان 
  .صالح الدين، ودفن عند أبيه مبقربة باب الصغري

 ثالث وتسعني، أخربنا القاضي عبد الواحد بن أمحد بن أيب أخربنا اإلمام أبو احلسني علي بن حممد بن أمحد اليونيين ببعلبك سنة
حدثنا علي بن احلسن الشافعي إمالًء ببعلبك سنة : املضاء يف سنة ست وعشرين وست مئة بقراءة احلافظ أيب موسى املقدسي قال

لثقفي، أخربنا أبو بكر حممد إحدى ومخسني ومخس مئة، أخربنا احلسني بن عبد امللك بأصبهان، أخربنا أبو طاهر أمحد بن حممود ا
حدثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي : بن إبراهيم، حدثنا حممد بن احلسن بن قتيبة، وحممد بن الفيض، واحلسني بن عبد اهللا الرقي قالوا
عليه قال رسول اهللا صلى اهللا : الغساين، حدثين أيب، عن عروة بن رومي اللخمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت

  .من كان ذا وصلة ألخيه املسلم إىل ذي سلطان يف تبليغ بر أو تيسري عسري، أعانه اهللا على إجازة الصراط يوم دحض األقدام: وسلم

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بقراءيت، أخربنا زين األمناء احلسن بن حممد، أخربنا عمي احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن، 
لقاسم النسيب، أخربنا حممد بن عبد الرمحن التميمي، أخربنا يوسف ابن القاسم املياجني، أخربنا أمحد بن علي التميمي، أخربنا أبو ا

حدثنا أمحد بن حامت الطويل، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ 
  .فث عليهعلى نفسه باملعوذات، ونفث، أو ن

  .أما أمحد بن حامت بن خمشي، عن مالك، فشيخ بصري، وأما الطويل فبغدادي. متفق عليه

  ابن شافع

  .اإلمام احلافظ املفيد، حمدث بغداد، أبو الفضل، أمحد بن صاحل ابن شافع بن صاحل بن حامت، اجليلي، مث البغدادي املعدل

  .ولد سنة عشرين ومخس مئة

  .ن البناء، وهبة اهللا بن الطرب، وهبة اهللا بن عبد اهللا الشروطي، والقاضي أيب بكر، وبدر الشيحيومسعه أبوه من أيب غالب ب
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مث طلب هو بنفسه، وتال بالروايات على أيب حممد سبط اخلياط، والزم احلديث، فأكثر منه، واقتفى أثر ابن ناصر، وحذا حذره، 
  .ابن هبرية الوزيروخترج به، واستملى له، مث كان قارىء احلديث مبجلس 

  .وكان مليح اخلط، متقناً ورعاً ديناً، على مست السلف، علق تارخياً على السنني ما بيضه

  .ابن األخضر، واحلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق: روى عنه

  .إمام ثقة حافظ، إمام يف السنة، يقرأ قراءةً مليحةً بصوت رفيع: قال املوفق

  .كان ذا حلم وسؤدد وصفات محيدة: حجةً ثبتاً ورعاً سنياً، صحيح النقل، وقيلكان حافظاً : وقال ابن النجار

  .مات يف شعبان سنة مخس وستني ومخس مئة كهالً، رمحه اهللا

  .ذيل على تاريخ اخلطيب على السنني إىل بعد الستني ومخس مئة، فذكر احلوادث والوفيات

  . الكثري، ونال رئاسةً مع علم ودين وتثبت وإتقان، رمحه اهللاهو أحد العلماء األثبات، كتب: قال عمر بن علي القرشي

  أبو الخير

  .اإلمام احلافظ، العامل الكبري، أبو اخلري عبد الرحيم بن حممد بن أمحد بن محدان بن موسى األصبهاين

  .ولد يف صفر سنة مخس مئة

مد الدشتج، وحممد بن عبد الواحد الدقاق، غامن الربجي، وأيب علي احلداد، وجعفر الثقفي، وعبد الواحد بن حم: وروى عن
  .وطبقتهم، ويف الرحلة من ابن احلصني، وأيب العز بن كادش، وخلق

  .مث قدم بغداد بعد الستني ومخس مئة، وأملى جبامع القصر، استملى عليه أبو حممد بن األخضر

  .كانوا يفضلونه على معمر بن الفاخر:  وقالسألت ابن األخضر عنه، فأثىن عليه، ووصفه باحلفظ واملعرفة،: قال ابن النجار

كان حيفظ الصحيحني، وكانوا يفضلونه على احلافظ أيب موسى : كان من حفاظ احلديث، مسعت مجاعةً يقولون: مث قال ابن النجار
  .يف احلفظ

  .حدث عنه احلافظ عبد الغين، والشيخ موفق الدين: قلت

 احلنبلي بأصبهان حمضراً يف أيب اخلري، وفيه خط إمساعيل بن حممد بن الفضل، وأيب أخرج إيل شيخنا أبو عبد اهللا: قال ابن النجار
نصر الغازي، وحممد بن أيب نصر اللفتواين، وكوتاه عليه، وكلهم شهدوا أنه ال حيتج بنقله، وال يقبله قوله، وال يوثق به يف ديانته 

  .وسوء سريته

أله احلافظ أبا موسى عن إجازات البغداديني ملسعود الثقفي، وهم اخلطيب، وابن وقرأت خبط عبيد اهللا بن حممد اخلجندي سؤاالً س
املهتدي باهللا، وابن املأمون، ومتام العشرة، الذين نقلهم عبد الرحيم ابن موسى، وأحال على مواضع طلبت، فلم توجد، وتكلم 

رار ذه اإلجازات، وضيعوا أوقام يف القراءة ا، اغترت األغ: الناس يف ذلك، وسأله أيضاً عن إجازات ابن هاجر، فكتب ما نصه
وبتسويف املدعي هلا بإظهارها إىل أن حتقق بطالا بعد طول املدة، والرجوع إىل احلق أوىل، فمن قرأ على الرئيس مسعود بإجازة 

  .هؤالء فقد ضل سعيه، وخاب أمله، وقد أشهد الرئيس على نفسه ببطالن بعضها
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من أراد أن يقرأ املنت حىت أقرأ له : كان أبو اخلري حيفظ صحيح البخاري، ويقول: مام عبد اهللا اجلبائي يقولمسعت اإل: قال الضياء
  .اإلسناد، ومن أراد أن يقرأ اإلسناد حىت أقرأ املنت

ان يسألين عن أرسل إيل ولد احلافظ أيب العالء من مهذ: مسعت اإلمام حممد بن أيب سعيد بأصبهان يقول: وقرأت خبط الشيخ الضياء
مث . عندي درج فيه جرحه، ودرج فيه تعديله، والتعديل واهللا أعلم أقرب: ما صح عندك فيه ؟ فأرسلت إليه: أيب اخلري بن موسى

  .ألنه تكلم فيه احلافظ أبو موسى من أجل إجازات مسعود الثقفي: قال

  .تويف يف شوال سنة مثان وستني ومخس مئة: قلت

  الحاجي

افظ العدل، أبو مسعود، عبد الرحيم بن أيب الوفاء علي بن محد بن عيسى األصبهاين احلاجي، سبط الشيخ غامن اإلمام احملدث احل
  .الربجي

جده غامن، وأيب علي احلداد، وعبد الغفار بن حممد الشريوي ارحتل إليه، وأيب القاسم بن احلصني، وأيب العز بن كادش، : مسع من
  .وعدة

  .ابن الليت، وكرمية الزبريية: ر، وعبد القادر الرهاوي، وطائفة، وباإلجازةالسمعاين، وابن عساك: وعنه

  .وعاش بضعاً وسبعني سنة

  .شاب كيس متودد، حسن السرية، له أنسه باحلديث، وهو أحد الشهود املعدلني: قال السمعاين

  .مسع منه ابن عساكر املعجم الكبري للطرباين: قلت

  .سنة ست وستني ومخس مئةتويف يف الثاين والعشرين من شوال 

  أبو رشيد

الشيخ الكبري املعمر، عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا بن عمر، أبو رشيد، األصبهاين، من بقايا أصحاب الرئيس الثقفي، وأمحد بن 
  .أشتة

    

  .عاش نيفاً وتسعني سنة

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني ومخس مئة

  .أجاز البن الليت، وكرمية

ابن نظيف حممد بن حممود الواعظ اهلمذاين، وحممد بن أيب سعيد األديب األصبهاين، وحممد بن حممد بن حممد : نه أحاديثومسع م
  .بن املقرىء، وأخوه أمحد، وحممد بن أيب احلسن القصار، واحلسني بن احلسن الكوسج، األصبهانيون

  البروي
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  .عد، الفقيه اخلراساين الواعظ، صاحب التعليقة يف اخلالفمفيت الشافعية، أبو منصور، حممد بن حممد بن حممد بن س

  .وهو أكرب أصحاب ابن حيىي

  .ألف جدالً مشهوراً، واشتغلوا به

  .قدم بغداد، وأقبلوا عليه كثرياً، فمات بعد أشهر يف رمضان سنة سبع وستني ومخس مئة وله مخسون سنة

  .وقد درس بالبهائية، وكان أحد األذكياء

  الجبريلي

  . املعمر، أبو أمحد، أسعد بن بلدرك بن أيب اللقاء اجلربيلي البوابالشيخ

  .ولد يف ربيع األول سنة سبعني وأربع مئة

  .مسع وهو كبري من أيب اخلطاب بن اجلراح، وأيب احلسن بن العالف

  .ابن األخضر، والشيخ املوفق، والبهاء عبد الرمحن، وحممد ابن املين، وآخرون: وعنه

  .ول سنة أربع وسبعني ومخس مئةتويف يف ربيع األ

  ابن العصار

  .العالمة األديب، أبو احلسن، علي بن عبد الرحيم بن احلسن السلمي، مث العباسي الرقي، مث البغدادي اللغوي، صاحب التصانيف

  .ولد سنة مثان ومخس مئة

  .أيب الغنائم حممد بن حممد بن املهتدي باهللا، وأيب العز ابن كادش: ومسع من

  .احلديث، وقرأ كثرياًوطلب 

  .أبو الفتوح بن احلصري وغريه: حدث عنه

  .وكان عجباً يف اللغة، ثبتاً يف النقل

  .مل يكن له عيب سوى تقنيطه على نفسه، وله يف ذلك حكايات، وخلف ماالً طائالً: قال ابن النجار

  .ف بن اخلاللأخذ عن أيب منصور بن اجلواليقي، ومبصر عن صاحب اإلنشاء أيب احلجاج يوس: قلت

وكان مليح اخلط، أنيق الضبط، سافر يف التجارة، مث تصدر لإلفادة، وأقرأ كتب األدب، وله معرفة قوية بالنحو، وكان يأخذ مبصر 
  .النحو عن ابن بري، وكان ابن بري يستفيد منه اللغة، وكان حيفظ من أشعار العرب ما ال يوصف

  .وهو خال احملدث أمحد بن طارق الكركي

  .يف ثالث احملرم سنة ست وسبعني ومخس مئةمات 

السلفي، وأبو الضياء بدر اجلذاداذي راوي الصحيح، ومشس الدولة تورانشاه بن أيوب، وأبو املفاخر سعيد بن احلسني : وفيها مات
د الرمحن بن عبد العزيز ابن املأموين، وأبو املعايل عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صابر، وعبد اجلبار بن حيىي بن األعرايب، وأبو الفهم عب

  .أيب العجائز، وغازي بن مودود صاحب املوصل، وأبو العز حممد ابن حممد بن مواهب بن اخلراساين
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  الحظيري

  .أبو املعايل،، سعد بن علي بن قاسم، األنصاري الوراق الشاعر عرف بدالل الكتب

  .لباخرزي، وله كتاب ملح امللح يدل على سعة اطالعهصنف كتاب زينة الدهر وعصرة أهل العصر ذيل به على دمية القصر ل

  .تويف يف صفر سنة مثان وستني ومخس مئة ببغداد

  .حملة فوق ببغداد: واحلظرية

  ابن الدهان

  .العالمة أبو حممد، سعيد بن املبارك بن الدهان البغدادي النحوي، صاحب التصانيف

  .ولد سنة أربع وتسعني وأربع مئة

  .ن احلصني، وأيب غالب بن البناءومسع وهو كبري من اب

  .وشرح اإليضاح أليب علي يف ثالثة وأربعني جملداً، وشرح اللمع

  .مث نزل املوصل، وأقبلوا عليه، وبالغ اجلواد يف إكرامه، وقرر له

رع يف تبخريها ذهب إىل أصبهان، واستفاد من كتبها، وقد غرقت كتبه ببغداد يف غيبته، مث نقلت إليه إىل املوصل، فش: قال القفطي
  .بالالذن ليقطع رحيها الرديء، فطلع ذلك إىل رأسه، وأحد له العمى

  .وله كتاب سرقات املتنيب جملد، وكتاب التذكرة سبع جملدات

ابن اجلواليقي، وابن الشجري، : حناة بغداد أربعة: هو سيبويه عصره، ووحيد دهره، لقيته وكان حينئذ يقال: قال العماد الكاتب
  .اب، وابن الدهانوابن اخلش

  .لقبه ناصح الدين، تويف سنة تسع وستني ومخس مئة: قال ابن خلكان

  عبد النبي

  .ابن املهدي علي بن مهدي

كان أبوه قد وعظ، واشتغل، ودعا إىل نفسه، وجرت له أمور، وغلب على اليمن، وعسف وظلم، وفجر، وشقق بطون احلباىل، 
  . فقصمه اهللا سنة نيف ومخسنيومترد على اهللا، وكان من دعاة الباطنية،

    

فقام بعده عبد النيب هذا، ففعل كأبيه، وسىب احلرمي، وتزندق، وبىن على قرب أبيه املهدي قبةً عظيمةً، وزخرفها، وعمل أستار احلرير 
ه، ومنعهم من حج عليها وقناديل الذهب، وأمر الناس باحلج إليها، وأن حيمل كل أحد إليها ماالً، ومل يدع أحد زيارا إال وقتل

بيت اهللا، فتجمع ا أموال ال حتصى، وامك يف الفواحش إىل أن أخذه اهللا على يد مشس الدولة أخي السلطان صالح الدين، 
عذبه، مث قتله، وأخذ خزائنه، فلله احلمد على مصرع هذا الزنديق، وكان ذلك يف قرب سنة سبعني ومخس مئة فإن مضي مشس 
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ولعبد النيب .  اليمن وأخذها كان يف سنة تسع وستني، فأسر هذا ارم، وشنقه، ومتلك زبيد وعدن وصنعاءالدولة توران شاه إىل
  .أخبار يف اجلربوت والعتو، فال رمحه اهللا

  الطاهري

 اخلزاعي الشيخ اجلليل، أبو املكارم، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن طاهر بن احلسني،
  .احلرميي

  .مسع احلسني بن البسري، وشجاعاً الذهلي، وأبا العز بن املختار وعدة

  .ابن األخضر، وأمحد بن البندنيجي، وابن السمعاين: وعنه

  .وكان من أعيان التجار

  .حدث خبراسان، وروى عنه الشيخ املوفق

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني ومخس مئة

  ابن النعمة

  .م العالمة، ذو الفنون، أبو احلسن، علي بن عبد اهللا بن خلف ابن حممد بن النعمة، األنصاري األندلسي املريي، شيخ بلنسيةاإلما

  .أخذ عن اإلمام أيب احلسن بن شفيع، وعباد بن سرحان

 بن العاص، وخليص وروى عن أيب حبر. وقدم به أبوه إىل بلنسية سنة ست ومخس مئة، فتال ا على موسى بن مخيس، واختص به
  .بن عبد اهللا

  .وتفقه بقرطبة على أيب الوليد بن رشد، وأيب عبد اهللا بن احلاج

  .ومسع من أيب حممد بن عتاب، وأيب علي بن سكرة، وعدة

  .تصدر إلقراء القراءات والفقه والنحو واحلديث

ماً يف علم اللسان، فصيحاً مفوهاً، ورعاً فاضالً، معظماً، لني كان عاملاً متقناً، حافظاً للفقه والتفاسري ومعاين اآلثار، مقد: قال األبار
اجلانب، ويل الشورى وخطابة بلنسية مدة، وانتهت إليه رئاسة اإلقراء والفتوى، له كتاب زي الظمآن يف تفسري القرآن، كبري، 

  .ة العلماء بشرق األندلسوشرح سنن النسائي، بلغ فيه الغاية من االحتفال واإلكثار، وأخربنا عنه مجاعة، وهو خامت

  .تويف يف رمضان سنة سبع وستني ومخس مئة يف عشر الثمانني رمحه اهللا

  البيهقي

الوزير العالمة، ذو التصانيف، شرف الدين، وحجة الدين أبو احلسن، علي بن أيب القاسم زيد بن أمريك األنصاري األوسي اخلزميي 
  .نسبة إىل خزمية بن ثابت، البسيت، مث البيهقي

  .مولده سنة تسع وتسعني وأربع مئة
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  .526وويل قضاء بيهق سنة 

صدر السيف والقلم، واختار سؤدده كنار يف العلم، نادرة الدهر، افتتح والية هراة مخس عشرة سنة، وإليه : قال أبو النضر الفامي
  .احلل والعقد

  .مدحه احليص بيص: قلت

 وأعوان الكرام، وأجواد الورى، وأطواد النهى، حدثين والدي أنه ملا مضى إىل كان من أعيان األنام،: وذكره العماد الكاتب، فقال
الري عقيب النكبة، أصبح وشرف الدين البيهقي قد قصده يف موكبه وهو حينئذ وايل الري، فنقله إىل مرتله، وكان يترشح حينئذ 

  .لوزارة السلطان سنجر

  .ما رأيت مثله:  يقولوأظن أنه نكب يف واقعة سنجر مع اخلطا، وكان أيب: قال

  : هو القائل: قلت

 طغى الماء على جاريه لما  يا خالق العرش حملت الورى

 يا رب على جاريه فاحمله  اآلن طغى ماؤه وعبدك

  .وشعره كثري سائر

األصول، له كتاب إعجاز القرآن، وفرائض، وأصول فقه، ومعارج ج البالغة، وكتاب إيضاح الرباهني يف : قال ياقوت احلموي
وإثبات احلشر، والوقيعة يف منكر الشريعة وديوانه، وتواليف يف الترسل وغرر األمثال، وكتاب االنتصار من األشرار، وشرح 

املقامات، وجمامع األمثال يف أربع جملدات، وأطعمة املرضى وكتاب املعاجلات االعتبارية، وكتاب السموم وتفاسري العقاقري، ويف 
رالب، والكرة، والقرانات، وقصص األنبياء، وكتاب اإلمارات يف شرح اإلشارات، وشرح النحاة، وتاريخ بيهق التنجيم، ويف األسط

  .وأشياء عدة ذكرها ياقوت

  .مات ببيهق سنة مخس وستني ومخس مئة

  ابن البلدي

    

 فلما تويف املستنجد، طلبوه للعزاء، وزير املستنجد باهللا، أبو جعفر، أمحد بن حممد بن سعيد، من رجال الدهر سعداً ودهاًء ونبالً،
وألخذ بيعة املستضيء، فلما دخل أدخل بيتاً، وقتل، وقطع، ورمي يف دجلة، وأخذ البيعة الوزير اجلديد أبو الفرج ابن رئيس 

  .الرؤساء

 رئيس الرؤساء وكانت وزارة ابن البلدي ست سنني، فوجدوا يف أوراقه خط اخلليفة املستنجد يأمر ابن البلدي بالقبض على ابن
وقطب الدين قيماز، وكتابة الوزير إىل اخلليفة ينهاه عن ذلك، فعلما براءة ساحته، وندما على قتله، مث اقتص اهللا له من ابن رئيس 

  .الرؤساء وقتل

  .قتل ابن البلدي يف ربيع اآلخر سنة ست وستني ومخس مئة
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  شيركوه

كوه بن شاذي ابن مروان بن يعقوب الدويين الكردي، أخو األمري جنم الدين امللك املنصور، فاتح الديار املصرية، أسد الدين شري
  .أيوب

  .دويين بفتح ثانيه: بليدة بطرف أذربيجان مما يلي بالد الكرج بضم أوله، وكسر ثانيه ويقال يف النسبة إليها: مولده بدوين

.  فرحان، أصلهم من الكرد الروادية فخذ من اهلذبانية:نشأ هو وأخوه بتكريت ملا كان أبومها شاذي نقيب قلعتها، وشاذي بالعريب

  .بل حنن عرب نزلنا فيهم، وتزوجنا منهم: وأنكر طائفة من أوالده أن يكونوا أكراداً، وقالوا

  .نعم قدم األخوان الشام، وخدما، وتنقلت ما األحوال إىل أن صار شريكوه من أكرب أمراء نور الدين، وصار مقدم جيوشه

ألبطال املذكورين، والشجعان املوصوفني، ترعب الفرنج من ذكره، مث جهزه نور الدين يف جيش إىل مصر الختالل وكان أحد ا
أمرها، وطمع الفرنج فيها، فسار إليها غري مرة، فسلك أوالً على طريق وادي الغزالن، وخرج من عند إطفيح، وجهز ولد أخيه 

 شرحها وحروب وحصار، وأقبلت الفرنج، وأحاطوا ببلبيس، واستباحوها يف صالح الدين إىل اإلسكندرية، وجرت له أمور يطول
سنة أربع وستني، فاستغاث املصريون بنور الدين، فبعث إليهم أسد الدين، فطرد عنهم العدو، ودخل القاهرة، ومتكن، فعزم شاور 

قى شهرين، وبغته األجل باخلوانيق شهيداً يف وزير مصر على الفتك به، فبادر وبته، واستقل بوزارة العاضد، ودان له اإلقليم، فب
مجادى اآلخرة سنة أربع وستني، فقام يف الدست بعده صالح الدين، وملا ضايقت الفرنج شريكوه ما كانوا يقدمون عليه، قتله 

  .خانوق يف ليلة، وكان يعتل به لكثرة أكله اللحم

  .شريكوه وجد صاحبها امللك املنصور ناصر الدين إبراهيموخلف ولده صاحب محص ناصر الدين وأبا صاحبها امللك ااهد 

  : أخوه األمري الكبري

  نجم الدين أيوب

  .والد امللوك

ويل نيابة بعلبك لألتابك زنكي، وأنشأ اخلانكاه ا، مث كان من أعيان أمراء دمشق، وملا متلك مصر ولده، أذن له نور الدين، فسار 
  .لقيه اخلليفة الرافضي العاضدإىل ابنه، فبالغ يف ملتقاه، وخرج لت

  .وكان من رجال العامل عقالً وخربة

مث نقل هو وأخوه إىل تربة بقرب احلجرة النبوية بعد . شب به الفرس، فمات بعد أيام يف ذي احلجة سنة مثان وستني ومخس مئة
  .عشر سنني

  .ولده عدة بنني وبنات رمحه اهللا

  يوسف بن آدم

  .حل، أبو يعقوب املراغي، مث الدمشقي، من مشايخ السنةابن حممد بن آدم، احملدث الصا

  .احلافظ ابن ناصر، وأيب بكر بن الزاغوين، ومجاعة: مسع من
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وحدث بصحيح مسلم عن الفراوي، ما أدري بالسماع وهو أظهر أبو باإلجازة ؟ ومسعه منه احملدثان عبد الرزاق اجليلي، وحممد بن 
  .مشق

  .وهالل بن حمفوظ الرسعين، وطائفةالشيخ سالمة احلداد، : وروى عنه

  .وحدث بدمشق وببغداد ونصيبني، ونسخ الكثري

  .ولد سنة إحدى عشرة ومخس مئة

  .وكان أماراً بالعرف، داعياً إىل األثر بزعارة

  .كان كثري الشغب، مثرياً للفنت بني الطوائف: قال ابن النجار

 عقد نكاحاً، فسخ نكاحه، وأفىت بأن الطالق ال يقع يف ذلك النكاح، فأثار كان إذا بلغه أن قاضياً أشعرياً: قال أبو احلسن القطيعي
فتناً، فأخرجه صاحب دمشق منها، فسكن حران، مث متلكها نور الدين، فالتمس منه العود إىل دمشق ليزور أمه، فأذن له بشرط أن 

ة، فخاف واليها من فتنه، فأمره بالعود إىل حران، ال يدخل البلد، فجاء ونزل بكهف آدم، فخرجت أمه إليه، مث دخل البلد يوم مجع
  .فعاد إليها، لقيته ا، وكتبت عنه

  .وا مات يف قرب ربيع األول سنة تسع وستني ومخس مئة: قال

    

كان يف سنة نيف ومخسني قد ضرب السيف البلخي الواعظ أنف يوسف بن آدم بدمشق، فأدماه، فنفى نور الدين بن آدم : قلت
  .وكان من عوام احملدثني، مزجي البضاعةمن دمشق، 

أنبأين أمحد بن سالمة، عن عبد الغين احلافظ، أخربنا يوسف بن آدم يف سنة أربع ومخسني ومخس مئة، أخربنا جعفر بن زيد 
بن حممد احلموي، أخربنا أبو احلسن ابن الزاغوين وقرأت على حممد بن أيب بكر األسدي، أخربنا يوسف بن خليل، أخربنا عبد اهللا 

أخربنا أبو حممد الصريفيين، أخربنا الكتاين، أخربنا البغوي، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا : بن علي بن عبد السالم، أخربنا جدي، قاال
  .كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده: أبو معاوية، حدثنا األعمش، عن إبراهيم قال

  ابن عبد

ن شبل بن احلسني بن عبد الواحد، احلارثي الدمشقي الشافعي، مدرس الغزالية وااهدية، الفقيه العالمة، أبو الربكات، اخلضر ب
  .وخطيب دمشق

  .مولده يف سنة ست ومثانني وأربع مئة

  .ومسع أبا القاسم النسيب، وأبا طاهر احلنائي، وسبيع بن قرياط، وعدة

  .وتفقه جبمال اإلسالم وغريه

  . اء الدين، وأبو نصر بن الشريازي، ومجاعةأبو القاسم بن عساكر، وابنه: روى عنه

كتب كثرياً من الفقه واحلديث، ودرس سنة مثاين عشرة، وأفىت، وكان سديد الفتاوى، واسع احملفوظ، ثبتاً، ذا : قال ابن عساكر
  .تويف سنة اثنتني وستني ومخس مئة. مروءة ظاهرة، يتكلم يف اخلالف واألصول، لزمت درسه مدةً
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  عمارة

ولد : ة، أبو حممد، عمارة بن علي بن زيدان احلكمي املذحجي اليمين الشافعي الفرضي، الشاعر، صاحب الديوان املشهورالعالم
  .سنة مخس عشرة ومخس مئة

  : وتفق بزبيد مدةً، وحج سنة تسع وأربعني، ونفذه أمري مكة قاسم بن فليتة رسوالً إىل الفائز مبصر، فامتدحه ذه الكلمة

 يقوم بما أولت من النّعم حمداً  عد العزم والهممالحمد للعيس ب

 اللّجم فيها رتبة الخطم تمنّت  أجحد الحقّ عندي للركاب يد ال

 رأيت إمام العصر من أمم حتى  قربن بعد مزار العز من نظري

 ما سرت من حرٍم إالّ إلى حرم  درى البيت أنّي بعد فرقته فهل

 النّقيضين من عفٍو ومن نقم ينب  الخالفة مضروب سرادقها حيث

  تجلو البغيضين من ظلٍم ومن ظلم  ولإلمامة أنوار مقدسةٌ

 الخفيين من حكٍم ومن حكم على  آياتٌ تنص لنا وللنّبوة

  مدح الجزيلين من بأٍس ومن كرم  أعالم تعلّمنا وللمكارم

 الحميدين من فعل ومن شيم على  ألسن تثني محامدها وللعلى

  : امنه

  عقود مدٍح فما أرضى لكم كلمي  الكواكب تدنو لي فأنظمها ليت

  .مث استوطن بعد مصر

كان شديد التعصب للسنة، أديباً ماهراً، رائجاً يف الدولة، مث متلك صالح الدين، فامتدحه، مث إنه شرع يف اتفاق : قال ابن خلكان
  .الدين، فشنق عمارة يف مثانية يف رمضان سنة تسع وستني ومخس مئةمع رؤساء يف إعادة دولة العبيديني، فنقل أمرهم إىل صالح 

  : وقد نسب إىل عمارة بيت، فرمبا وضع عليه، فأفتوا بقتله، وهو

 إلى أن دعوه سيد اُألمم سعى  قد كان أول هذا األمر من رجٍل

  .وهو من بيت إمرة وتقدم من ائم اليمن من وادي وساع يكون عن مكة أحد عشر يوماً

أنت خارجي هذا الوقت وسعيده، : كان القاضي حممد بن أيب عقامة احلفائلي رأس أهل العلم واألدب بزبيد يقول يل: قال عمارة
  .ألنك أصبحت تعد من أكابر التجار وأهل الثروة، ومن أعيان الفقهاء الذين أفتوا، ومن أفضل أهل األدب، فهنيئاً لك

أعتقد أنه لوالمها مل يبق اإلسالم علينا وال : ما تعتقد يف أيب بكر وعمر ؟ قلت: وقالوحكى عمارة أن الصاحل بن رزيك فاوضه، 
  .فضحك، وكان مرتاضاً حصيفاً، قد مسع كالم فقهاء السنة. عليكم، وأن حمبتهما واجبة

  .هذا حلم من الصاحل على رفضه: قلت

  : ولعمارة فيه
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  يه الفضائلمن الفضل لم تنفق عل  لم يكن يدري بما جهل الورى ولو

 من إجالله ومراحل فراسخ  كان منّا قاب قوٍس فبيننا لئن

  : وله

 يبق لي مذ أقر الدمع إنكار لم  لي في هوى الرشإ العذري أعذار

    

 ضم النّهود لباناتٌ وأوطار  الخدود وفي لي في القدود وفي لثم

 ارال فدعني وما أهوى وأخت أو  اختياري فوافق إن رضيت به هذا

 في درجات الحب أطوار فالناس  جزافاً وسامحني مصارفةً لمني

  : وله بيت كيس يف العبيديني

  وإن خالفوني في اعتقاد التّشيع  في الجود أفعال سنٍّة أفاعيلهم

  .هو احنالل وزندقة: يا ليته تشيع فقط، بل يا ليته ترفض، وإمنا يقال: قلت

  .قت منها يف تارخينا الكبريولعمارة فضائل وأخبار يطول بثها، س

  .وصلب معه داعي الدعاة قاضي الديار املصرية أبو القاسم هبة اهللا ابن كامل، وكان صاحب فنون

  العثماني

القاضي، اإلمام احملدث، أبو حممد، عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حيىي بن إمساعيل بن علي بن حممد بن إمساعيل بن الوليد بن عمرو بن 
د بن الديباج حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن الشهيد عثمان بن عفان، األموي العثماين الديباجي اإلسكندراين، صاحب حممد بن خال

  .تلك الفوائد اليت نرويها

أبيه، وأيب القاسم بن الفحام، وأيب عبد اهللا الرازي، وأيب بكر حممد بن الوليد الطرطوشي، وأيب الفضل جعفر بن : حدث عن
  .وما علمته رحل. ف املقرىء، وعبد اهللا بن حيىي بن محود، وعدةإمساعيل بن خل

  .احلافظ عبد الغين، واحلافظ علي بن املفضل، واحلافظ عبد القادر، ومحاد احلراين، وجعفر بن علي اهلمداين، وآخرون: روى عنه

  .ويعرف يف زمانه بابن أيب اليابس

  .ومثانني وأربع مئة، ومات يف شوال سنة اثنتني وسبعني ومخس مئةكانت عنده فنون عدة، ولد سنة أربع : قال ابن املفضل

رمى أبو طاهر السلفي العثماين بالكذب، فذكر يل مجاعة من أعيان أهل : وقد قال محاد احلراين. كان ثقةً يف نفسه: قلت
إنه :  واحلديث، ومسعت مجاعة يقولوناإلسكندرية أن العثماين كان صحيح السماعات، ثقةً ثبتاً صاحلاً متعففاً، يقرىء النحو واللغة

  .بيين وبني السلفي وقفة بني يدي اهللا: كان يقول

مل أر أفضل منه، ومل أر بالبالد املشرقية أفضل من أيب حممد : أكثر أبو عبد اهللا التجييب عن أيب احلجاج الثغري، وقال: قال األبار
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  .العثماين وال أزهد وال أورع منه

  .وكان أبوه من علماء الثغر. يف سنة أربع عشرة ومخس مئة، وحدث ا يف ذلك الوقت وهلم جراًخرج تلك الفوائد : قلت

  ابن بنيمان

الشيخ العامل األديب، الصاحل املعمر، أبو الفضل، حممد بن بنيمان بن يوسف، اهلمذاين املؤذن املؤدب، سبط احلافظ محد بن نصر 
  .األعمش

 عبدوس، والسالر مكي ابن منصور الكرجي، واحلسن بن ياسني، وسعد بن علي العجلي جده، وعبدوس بن عبد اهللا بن: مسع من
  .املفيت، وحممد بن جامع اجلوهري القطان، وعبد الرمحن بن محد الدوين، وعنده اتىب وعمل يوم وليلة البن السين عن الدوين

 املعزم، وحممد بن حممد بن الكرابيسي، وأمحد ابن احلافظ أبو املواهب بن صصرى، ويوسف بن أمحد الشريازي، وصاحل بن: وعنه
  .آدم الكرابيسي، وآخرون

هو أبو الفضل األشناين، شيخ أديب فاضل، مجيل الطريقة، ثقة، له مست ووقار وتودد وصالح، مكثر من احلديث، : قال السمعاين
  .ن أمحد اهلمذاين، وجزء الذهليقرأ األدب على أيب املظفر األبيوردي، مسعت من لفظه كتاب سنن التحديث لصاحل ب

  .تويف مذان يف ذي احلجة سنة ثالث وسبعني ومخس مئة وله تسع ومثانون سنة وأشهر: قلت

بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء العشرون من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء احلادي والعشرون وأوله ترمجة أيب طاهر السلفي وقد جاء يف 
مت اجلزء الثاين عشر من سري أعالم النبالء للشيخ اإلمام العامل العامل احلجة الناقد البارع : ر من األصل ما نصهآخر الد الثاين عش

جامع أشتات الفنون مؤرخ اإلسالم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب فسح اهللا يف مدته وهي أول نسخة 
إلمكان، وهللا احلمد واملنة، وبه التوفيق والعصمة، ويتلوه يف اجلزء الذي يليه إن شاء نسخت من خط املصنف وقوبلت عليه حبسب ا

اهللا تعاىل وهو الثالث عشر ترمجة أيب طاهر السلفي، وكان الفراغ من كتابته ليلة اجلمعة لثالث بقني من مجادى األوىل سنة اثنتني 
  .مد وآله وصحبه وسلم تسليماًاحلمد هللا وحده، وصلواته على سيدنا حم. وأربعني وسبع مئة
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